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D’acord amb el que està previst en els Estatuts de l’entitat es convoca a tots els socis a l’As-
semblea General Ordinària que tindrà lloc el dissabte 25 de gener de 2014 a les 18 hores en pri-
mera convocatòria i a les 18:30 hores en segona si no hi hagués el suficient nombre de socis, amb 
el següent:

ORDRE DEL DIA

 Lectura per a la seva aprovació, si s’escau, de la Acta de l’Assemblea General Or-
dinària anterior

Informe del President
Lectura i examen de l’estat general de comptes. Estudi i aprovació, si s’escau, del 

pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2014.
Renovació de càrrecs del grup 2 que hagin quedat vacants per cessament i del grup 1 

per voluntarietat o dimissió
Suggeriments de caràcter tècnic, artístic o administratiu
Precs i preguntes

 Vist i plau
El Secretari El President

Ricard Morrón Antoni Civantos

CONSELL CONSULTIU

La reunió del Consell Consultiu serà el dia 21 de gener de 2014 a les 18:00 hores.

CONSELL TÈCNIC

La reunió del Consell Tècnic serà el dia 23 de gener de 2014 a les 19:00 hores.
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Amb gran aflicció us hem de comunicar el traspàs del nostre bon amic Andreu 
Roselló Ferrer, que tingué lloc el passat dia 12 de novembre. Moltes coses 
podríem recordar d’ell, tan vinculat a la nostra entitat, però només destacarem per 
sobre de tot la seva bondat.

En aquest butlletí es publica una emotiva carta de comiat que li adreça 
l’Andreu Clapés, escrit que creiem que expressa els sentiments de tota l’AFC, dels 
socis i del Consell Directiu.

Poc a poc, quasi sense adonar-nos-en, ha anat passant l’any i ens trobem a les 
portes de Nadal. Com cada any farem el tradicional Sopar de Nadal, el dia 20 de 
desembre, que ens permetrà felicitar-nos personalment i gaudir d’unes hores de 
distracció i bon humor, que bona falta fan en aquests temps tan enrevessats. Us 
esperem!

El dissabte dia 21 celebrarem la Festa Infantil que us assegurem que serà molt 
divertida i que els nens i nenes ho passaran molt bé. Porteu a tots els menuts de la 
família, fills, nets, besnéts... 

Com és costum, el proper mes de gener es celebrarà l’Assemblea General 
Ordinària en la que s’exposaran els resultats del exercici i es presentaran els 
objectius i les línies d’actuació que s’han pensat per la constant millora de 
l’Entitat. Aquesta és una excel·lent oportunitat per a tots de intercanviar criteris i 
fer suggeriments enriquidors, assumint cadascú la part de responsabilitat que, 
com a soci, li correspon.

Seguint aquesta actitud de compartir responsabilitats, cal tenir present que, 
d’acord amb els Estatuts, s’han de renovar els càrrecs del grup segon i els que 
puguin quedar vacants del grup primer per cessament voluntari dels titulars. Cal 
que tothom comenci a pensar en les seves possibilitats per compartir les tasques 
de l’agrupació, que som tots, i que, en algun moment i d’alguna manera, ens 
correspon col·laborar i implicar-nos en el seu funcionament tal i com s’ha fet en 
aquests 90 anys d’història que son part del nostre patrimoni.

Consell Directiu

GRUP 1 GRUP 2

Vicepresident President
Secretari Comptador
Tresorer / Comptador Vocal de Biblioteca
Vocal de Cultura Vocal de Butlletí
Vocal de Concursos i Exposicions Vocal d’Audiovisuals / Digital
Vocal de Laboratori
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EDITORIAL

GRUPS DEL CONSELL DIRECTIU



Models

María Inés

Nina

Desembre 13
17:30 a 20:15 h.

Nu artístic

Model

María Rosario

Desembre 4 i 11
18:00 a 20:15 h.

Nu artístic
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SESSIÓ DOBLE D’ESTUDI

SESSIÓ D’ESTUDI

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat

LLUM ARTIFICIAL



A l’amic ANDREU ROSELLÓ

- Andreu, qui tenim avui?
- Oh, fantàstic, una noia meravellosa que l’altre dia va venir a 

l’agrupació i em va demanar per fer de model. Us agradarà.
- Mira que la darrera va ser un “petardo” de noia. No en tenia ni idea. 

Era com fer fotos a un fanal del passeig de Gràcia.
- No, aquesta no. A mi em va agradar molt….

Un de tants i tants diàlegs que teníem des que l’Andreu es va fer càrrec de les 
sessions de llum. M’encantava el seu bon sentit de l’humor, una mica britànic, 
sense passar-se, mirant de tocar el voraviu a qui sabia els gustos que tenia. Seguia 
la ironia, seguia la broma i, el que és més bo encara, acceptava de bon grat que a 
ell també li fessim broma i li busquéssim les pessigolles.

Una de les moltes anècdotes que podríem explicar d’ell; però, sens dubte, no 
és ben bé això el que fa que poguéssim tenir amb ell una molt bona amistat.

Des de la senzillesa, des de la humilitat, mostrava els seus treballs, almenys als 
més usuals, com aquell qui no fa res. Sempre a punt per acceptar una explicació, 
una aportació, uns consells tècnics amb l’ànim de millorar i millorar-se en la 
passió que ens unia, que no era altra que la fotografia.
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CARTA OBERTA



MM’encantava que mai no tenia un NO per resposta. Sempre estava a punt per 
donar un cop de mà a qui fos, sempre amatent al que els altres volíem o al que ell 
podia pensar que desitjaríem; sense fer soroll, amb discreció. 

Rere les ulleres graduades, brillaven uns ulls plens de vida, plens de curiositat, 
plens de ganes de descobrir nous camins i noves expressions, plens de bonhomia. 
La mateixa bonhomia que transpiraven totes les seves aportacions, les seves 
col·laboracions, les seves ganes de complaure.

Sempre et veia amb il·lusió, amb projectes de cara al futur, amb ganes de 
millorar el desinteressat servei que donaves generosament. No hi havia senyals, 
almenys per nosaltres, de la malura que per dins t’anava minant. Mai una queixa, 
mai una mala cara, mai una paraula fora de to. Segur que ho vares afrontar mirant 
cara a cara el destí. Valent, Andreu, molt valent !

Quina sort tenir companys així! Quina sort tenir un familiar així (ho dic, 
evidentment per als seus estimats). Quina sort tenir al costat un artista així. Quina 
sort haver conviscut amb una persona de cor noble i net així.

Andreu, “tocaio” (que ens dèiem amicalment), tu ja has emprès el viatge de la 
vida cap als estels. Nosaltres un dia o altre també et seguirem. I a mi m’agradaria 
que els que encara restin a l’espera de treure el bitllet em recordessin de la 
mateixa manera que et recordem i et recordarem a tu. Pensa que a les nits, quan 
mirem els estels, no sé quin serà, però que en un d’aquells hi restes tu, amb el teu 
somriure que mai s’apaga i gaudint de la perspectiva que a ben segur que des 
d’allà dalt tens de tots nosaltres.

Gràcies Andreu pel do de la teva amistat. Andreu Clapés i Flaqué
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
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b/n

Octubre: El fenomen turístic a Barcelona

Manel Simon - 8,33, Premi del mes

Pep Blanes - 7,33

Victor Closa - 7,33
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Salvador Fontserè - 7,33

Anna Barnés - 7

Joan Pardina- 7

Lluís Carreras - 7



L’onze de juny vam tenir el 
privilegi de poder gaudir 
de la magnífica exposició 
de Ricard Terré, una de les 
figures més notables que 
va donar la fotografia cata-
lana gestada en la dècada 

daurada de 1955 a 1965, 
durant la qual l’activitat 
del món fotogràfic va arri-

bar a les cotes més altes. L’afi-
nitat en estils i concepció 
creativa va afavorir l’eclosió 
de grups 
d e 
fotògrafs que, amb aquesta 
afinitat, donaven a conèixer el 
conjunt de la seva obra. Grups 
com “El Mussol”, encapçalat 
per Joan Colom, o Maspons-
Ubiña, o el format per Terré, 
Miserachs i 
Masats, i d’al-
tres revolu- cionaren els con-
ceptes tradi- cionals, allunyant-
se definitiva- ment dels pictoria-
lismes, ja en plena decadència. 
Tot afavorit també per la gran 
tasca portada a terme per clubs i 
agrupacions com la nostra, l’A-
g r u p a c i ó n Fotográfica de Al-
mería, la Real Sociedad Fotográ-

fica de 
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
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color

Juan Manuel Benavente - 8,33
Premi del mes

Antoni Clapés - 8,33

Salvador Fontserè - 8

Octubre: El fenomen turístic a Barcelona



Madrid, etc.

Terré, nascut a 
Sant Boi l’any 1929, es va iniciar en el 

món de la pintura i la 

fotografia. El fet de 
conèixer Masats i 
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Anna Barnés - 7,67

Antoni Torres - 7,67

Francesca Portolés - 7,67

Albert Puche - 7

Josep M. Bonjoc - 7

Rafael Planas - 7,67



L’exposició “Usted está en la Haba-
na” la composen 50 fotografies selec-
cionades entre més de 700 negatius fets 
l’any 2001 a la ciutat de l’Habana (Cu-
ba). Aquesta exposició també es podria 
titular “Un paseo por la Habana”. El 
tema principal és la gent i l’autor ha 
volgut plasmar les sensacions i emo-
cions d’aquesta gent de l’Habana, quan 
anava caminant pels carrers de la ciu-
tat.
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EXPOSICIÓ JOSEP LLUÍS ROIG

9 de desembre de 2013
19:30 h.

- Inauguració als locals de l’AFC -

Exposició fotogràfica de l’autor

Josep Lluís Roig

Es podrà visitar fins
l’1 de gener

Usted está en la Habana
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Secció de Cinematografia

GRUP DE CINEMA

El Consell Directiu es complau en anunciar una nova secció dins de les activi-
tats de la nostra Agrupació. Es tracta de la iniciativa de tres socis de constituir un 
grup de cinema que ve a ressucitar l’antiga secció de cinematografia. No ens es-
tenem més, ells són els protagonistes, i us deixem amb l’escrit que ens han lliurat.

Ricard Morrón



El passat dia 5 de novembre va tenir lloc al nostre Nou Espai una esperada 
inauguració fotogràfica, la del nostre consoci i amic Manel Mataró. L’amic Mataró 
sempre té l’aula plena d’alumnes que volen 
aprendre fotografia i els diu que de vegades 
és ell mateix qui aprèn alguna cosa dels 
alumnes. Una lliçó de bon saber, que de-
mostra com n’estan de satisfets els compa-
nys que cada dimecres esperen les seves 
lliçons. D’aquí ve el títol de la seva exposi-
ció: “Potser n’aprendré”.

Rebuda amb grans aplaudiments dels 
consocis i familiars que omplien la sala, 
aquesta mostra va ser tot un èxit. Es tracta 
d’un recull de fotografies de temàtica diver-
sa amb el qual el Manel vol dir-nos que en 
tots els temes fotogràfics hi pots trobar alguna cosa que cridi l’atenció o que sigui 
un repte per repetir i millorar la fotografia. Ell en aquesta mostra ha trobat un camí 
ben equilibrat i ha aconseguit una exposició digne de visionar i comentar. 

Entre les que més m’han agradat destacaré el tendre retrat d’un infant molt ros i 
simpàtic que ens mostra dues dents acabades d’estrenar. Ens emociona per les to-
nalitats càlides de la imatge i pel desenfocament del darrere, que ens obliga a 
contemplar més la cara del petit.

Un monumental mural a l’interior d’una catedral ens mostra cadascun dels pe-
tits detalls dels moltíssims personatges que el componen. Una bona tasca de Pho-
toshop, sense caure en la saturació.
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EXPOSICIÓ
Potser n’aprendré

MANEL MATARÓ



La fotografia que més m’agrada per la 
seva originalitat i el seu joc d’ombres, és 
una de la Via Catalana, del dia 11 de Se-
tembre d’enguany, on destaquen unes 
mans amb les ungles pintades amb estela-
des. En segon pla un infant desenfocat por-
ta una gran senyera. Es mereix un deu.

La fotografia d’una sensacional vista ver-
tical d’un canal de Venècia amb una infini-
tat de gòndoles plenes de turistes, al fons 
de la qual hi veiem el Pont dels Sospirs ple 
a vessar de gent. Tota la fotografia és nítida 
i la captació de tants detalls la fa molt inte-
ressant de contemplar.

En blanc i negre, una magnifica natura 
morta amb tres elements: unes cordes ben 
arrodonides i captades en diagonal. Encer-
tadíssima tota la gama de tonalitats en gris.

Una taula ben parada per un sopar 
romàntic. Tot un luxe de detalls, llums i 
ombres perfectes que ens fa imaginar una 
vetllada amb molt glamour.

De color i en vertical, uns grans blocs de 
granit d’un gris intens dels quals sobresur-
ten unes flors vermelles. Es un curiós pai-
satge amb un bon tall, on res no distreu el 
punt d’interès d’aquesta bona fotografia.

L’actuació nocturna d’una colla de dia-
bles, on les espurnes il·luminen la festa es-
tiuenca, i la gent és al passeig i a les terras-
ses gaudint de la festa. Nosaltres també hi 
participem visualment i ens troben com en 
Manel enmig del foc i del soroll.

Acabo felicitant l’amic Manel Mataró 
per aquesta didàctica exposició que va 
merèixer l’aprovació de tothom. Li dema-
nem que continuï exposant els seus treballs 
perquè un bon Mestre com ell, que encara 
diu que en vol aprendre mes, és digne 
d’admiració i sana enveja.

Elisenda Domingo 
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“Amb aquesta mostra de fotografies, hem volgut plasmar imatges dels interiors 
de les cases, museus, teatres, esglésies, etc. En la nostra primera exposició al Nou 
Espai esperem que els espectadors ens acompanyin a visitar llocs ben coneguts i 
d’altres no tant, visionant racons i detalls, que nosaltres hem anat captant, de por-
tes endins, amb moltes ganes de gaudir de la fotografia.”
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EXPOSICIONS

3 de desembre de 2013

a les 19:30 h.

- Inauguració als locals de l’AFC -

Exposició fotogràfica de l’autora

Carmen García Portabales

Es podrà visitar fins el
15 de desembre

17 de desembre a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC -

Exposició fotogràfica d’Anna Barnés i Elisenda Domingo 
Es podrà visitar fins el 31 de desembre

DE PORTES ENDINS - Anna Barnés i Elisenda Domingo

Carmen García Portabales

NOU ESPAI



El nostre soci, i amic, Carles Mo-
reso ens va fer gaudir d’un magnífic 
audiovisual el passat dia 6 de no-
vembre i que portava per títol “PA-
PALLONES”.

Tots els que coneixem en Carles, 
som sabedors de la seva gran afició 
a la fotografia macro i concreta-
ment a flors, cactus, aranyes, papa-
llones, etc., personalment penso 
que la natura és el seu espai idíl·lic 
i mitjançat la fotografia reflexa el 
plaer, constància, paciència i com 
no!, el seus coneixements foto-
gràfics treballant en macro.

En aquesta ocasió l’autor ens ha 
presentat un audiovisual de papa-
llones, però apart de les boniques 
fotografies el va acompanyar didàc-
ticament amb les seves explica-
cions de les diverses espècies i ca-
racterístiques i amb una visualitza-
ció per pantalla que vàrem gaudir 
d’uns coneixements magistrals. 

En Carles és una persona molt 
metòdica i li agrada treballar bé i 
per il·lustrar-nos millor ens va apor-
tar documentació i llibres per si al-
gú tenia interès en conèixer més 
detalls de tot el que ens va explicar.

Moltes felicitats amic!!! i conti-
nua fent-nos gaudir de la natura 
mitjançant els teus audiovisuals.

Gràcies Carles.

Dani Garcia

257

PAPALLONES

AUDIOVISUAL CARLES MORESO



L’any 1958  l’humil autor d’aquesta crònica del 
Lliure de Fotografia d’enguany, va tenir l’atreviment 
de presentar-se al Lliure, quan feia només un any 
que era soci de l’AFC. Recordo que em van admetre 
una sola obra, que m’omplí d’orgull. Era un primer 
pla del cap del meu gat “Titono” fotografiat amb una 
càmera impressionant, una Thorton Picard 9x12, 
reflex, d’un objectiu; per entendre’ns, una mena de 
Hasselblad enorme. Han passat molts anys i la meva 
passió per la fotografia es manté inalterable i el Lliu-
re sempre ha estat el meu concurs preferit, per les 
seves característiques. Obert a tothom, temàtica 
sense límits, i prestigi de l’AFC, autors de categoria. 
La convocatòria d’enguany no ens ha decebut.

Pep Blanes s’ha endut el primer premi amb 
“Platja de Nazaret”, una mena de vista d’ocell d’una 
platja plena de banyistes. Semblaria una postal es-
tiuenca si no fos perquè l’autor ha sabut jugar amb 
les ondulacions del camí d’accés a la platja, que 
aporten dinamisme a la composició. La fotografia de 

Diego Pedra, 2n pre-
mi “sense títol” és, 
segons el meu criteri, 
la millor obra de l’ex-
posició. Un jove asse-
gut indolentment, amb un fons tempestuós que 
aporta dramatisme a l’escena, tot i que un bell cig-
ne en primer pla, obre la porta a una hipotètica es-
perança. Un semàfor situat al costat del jove dóna 
temporalitat a l’obra. El tercer premi ha estat per 
l’Olga Cabezuelo, amb “Lonely” una pura abstrac-
ció de la soledat, que en un moment o altre colpeja 
les nostres vides. Una molt bella fotografia.
El primer soci classificat, Frederic Sagués, va crear 
una imponent imatge del panell solar del Fòrum de 
Barcelona. Estèticament impecable, i resolta amb 
una contundència de mestre. Nao Morales amb 
“desde dentro” ens mostra una mirada plena 
d’incògnites que a l’espectador li costa defugir. Una 
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CONCURS

Pep Blanes - Platja de Nazaret
(1r premi)

Diego Pedra - Sense títol (2n premi)

Olga Cabezuelo - Lonely
(3r premi)

57è CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA



colpidora imatge que ens mostra el 
poc que precisem perquè una me-
lancòlica mirada ens obri la porta de 
l’ànima. Joan Pastor amb “sense títol”: 
la primera sensació d’aquesta obra 
ens transporta, per la seva potència, a 
la històrica “Tracción de Sangre”, 
d’Antoni Campañà. Joan Prat ens 
mostra el futur de les properes gene-
racions si no aturem la bogeria del 
consumisme, que es plasma en aques-
ta dramàtica fotografia. Santi Viladric 
amb “sense títol”: dos nens, agafats de 
la mà, s’enfronten a un futur incert amb un horitzó tempestuós.

Aquest art nostre, que remou consciències i que, amb la varietat de tendències 
en un mateix saló d’exposicions, ens atorga la possibilitat d’emocionar-nos amb 
una mirada, un cel tempestuós, una injustícia i, per sobre de tot, amb l’amor, la 
generositat, la dignitat, la solitud.... Tot és al nostre abast si tenim l’ànima inquieta 
i una càmera a les mans.
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Frederic Sagués - Panell Solar (premi soci)

Joan Prat - La Font

Joan Pastor - Sense títol Santi Viladric - Sense títol

Francesc Bedmar

Nao Morales - Desde dentro



El passat dia 19 va ser una mica especial per a l’A-
grupació. Era el dia en que es lliuraven els premis del 
57è Concurs Lliure de Fotografia, però a causa d’una 
sèrie d’esdeveniments, l’acte no es va iniciar com 
s’esperava.

En començar el seu parlament el president va re-
cordar el nostre bon amic Andreu Roselló, traspassat 
feia pocs dies. Tot seguit es va fer un minut de silenci 
que va ser seguit amb emoció per tots els assistents, 
acabant amb un fort aplaudiment en honor seu. També 
es va aprofitar l’assistència dels socis per fer lliurament 
al nostre anterior President, en Pere Romero, d’una 
placa en agraïment a tota la seva tasca desenvolupada 
a l’entitat, placa que no se li va poder donar com esta-
va previst en el Dinar de Germanor.

Finalment, el nostre Secretari Sr. Morrón va fer lec-
tura de l’acta del veredicte del Concurs Lliure, entre-
gant tot seguit els premis als guardonats, als que vàrem 
poder felicitar personalment i comentar amb ells les 

seves fotografies guanya-
dores. Tots els guardonats 
es van mostrar satisfets 
amb els trofeus que la nos-
tra sòcia i amiga, la Teresa 
Gironés, va fer per al con-
curs.

Teresa Tarabal
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ENTREGA DE GUARDONS

Pep Blanes (1r premi)

Diego Pedra (2n premi)

Olga Cabezuelo (3r premi)

Frederic Sagués (1r soci classificat)

Els premiats

El President fa entrega de la Placa al Sr. Pere Romero

Guardons



Dissabte 14 de desembre a les 9 hores

L’AFC Organitza una visita al Museu del tren de Vilanova.

PUNT DE TROBADA: Davant de “CCUSÍ” al costat de les taquilles de l’Esta-
ció de Sants

HORARI DEL MUSEU: De 10:30 a 14:30 i de 17 a 20 h

PAGAMENT: Els bitllets del tren i del museu es pagaran a cada lloc.

INSCRIPCIÓ: envieu un correu a sortides@afc.cat

A les 13 h., amb la finalitat de saber qui es queda a dinar o qui torna a Barce-
lona, ens reunirem tots els participants en un punt predeterminat del museu.

Donat que el soci Manel Mataró viu a Vilanova, ell és qui s’encarregarà de 
buscar un bon restaurant i, desprès de dinar, ens acompanyarà al port de pesca-
dors i al port esportiu, per esperar la posta de sol i fer unes meravelloses fotos. 
Una activitat per després de la sortida:

És molt important que els participants a la 
sortida puguem veure el resultat fotogràfic de 
cadascú. És una bona pràctica per observar les 
moltes maneres com es pot veure un mateix 
tema. Per tant, caldrà: 1) Determinar un mitjà 
per reunir les fotos que els participants vul-
guin mostrar; 2) Fixar un dia i hora per co-
mentar les fotos i les anècdotes de la sortida; 
3) Publicar a la web una ressenya de la sortida 
amb algunes fotos prèviament seleccionades

Val la pena anar-hi!
Animeu-vos-hi!
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MUSEU DEL FERROCARRIL DE VILANOVA

SORTIDA FOTOGRÀFICA



El dinar de germanor del 90 aniversari de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya havia 
de ser un esdeveniment singular, tal i com corresponia a una data tan destacada en la 
llarga trajectòria de la nostra entitat. Per tal de preparar amb temps la celebració, la Fran-
cesca Portolés i l’Hortènsia González van visitar el restaurant de l’Hotel Catalònia al ca-
rrer Bergara, on finalment va tenir lloc el dinar el diumenge 10 de novembre de 2013. 

Cinquanta-vuit persones ens vàrem reunir i vàrem gaudir del menú escollit, sota l’ 
atenta mirada del maître, que va accedir a canviar algun plat per tal de fer contents tots 
els comensals. Un cop finalitzat l’àpat, vàrem brindar per l’Agrupació, tot desitjant molts 
anys més a la nostra entitat, mentre els nostres fotògrafs Lluís Girona i Agustí Codinach 
deixaven constància de la felicitat imperant. 

Llavors va arribar el moment dels premis, la collita després de tot un any de dedicació 
a la fotografia. I va ser aquest el moment més entranyable de la celebració, perquè la nos-
tra consòcia Teresa Gironés havia creat per aquest any d’aniversari uns trofeus com no 
ens hauríem pogut imaginar: els més afortunats tenien unes escultures de ceràmica, men-
tre que els altres van anar rebent unes plaques, realment artístiques i originals, on la foto-
grafia es fonia amb la ceràmica representant figures i motius característics de la nostra 
afició. Així els guanyadors dels concursos de l’entitat van anar rebent els trofeus de mans 
del nostre president, acompanyat dels vocals de Cultura i Concursos. També van rebre 
una placa de ceràmica els col·laboradors de les diferents vocalies, com a agraïment pel 
seu esforç en benefici de l’entitat.

No podíem deixar d’agrair a la Teresa Gironés la seva dedicació i treball en la confec-
ció dels trofeus d’aquest any i per això la Junta li havia preparat dos regals ben singulars: 
un pom antic per a la porta de casa seva, que malaura-
dament havia estat robat, i un llibre sobre el mercat dels 
Encants de Barcelona.

Finalment, encara que estem en temps de crisi, tots 
varem rebre alguns obsequis de les cases comercials i al-
tres amics de l’Agrupació: galetes, marcs, llibres... i, com 
cada any una obra del nostre amic Antoni Picas, que és 
sempre molt apreciada. Com anell al dit va anar a parar 

262

DINAR DE GERMANOR



aquest regal a l’Antoni Civantos i la Teresa Tarabal, que celebraven el seu aniversari de 
casament precisament aquest dia. L’Elisenda Domingo ens va fer somiar una vegada més 
amb la loteria de Nadal, ja que aquest any potser es trenqui la llarga tradició i caigui al-
gun premi; aquest any sí! Amb més o menys diners, esperem tenir sempre la mateixa ale-
gria i gaudir tant de les celebracions com ho hem fet aquest dia.

Victòria Bonet Carbonell
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Divendres 20 de desembre 2013 a les 21 hores

Una vegada més, tots plegats celebrarem amb un sopar les festes de Nadal 
en el recinte de la nostra Entitat. 

És un costum que hem recuperat des de fa uns quants anys amb un resultat 
plenament satisfactori.

Com sempre, en acabar brindarem amb cava, desitjant-nos bones festes, un 
venturós 2014 i una gran prosperitat per la nostra Agrupació.

Import a pagar: 14 euros
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SOPAR DE NADAL



Dissabte 21 de desembre a les 18 h

Com cada any la nostra entitat celebra la Festa Infantil de Nadal. Els mags Gabi 
i Jordi faran molts trucs amb la participació de petits i grans. Es repartirà el bere-
nar en espera del Pare Noël. El Pare Noël cridarà els nens pel seu nom i els hi do-
narà uns petits regals. Es finalitzarà amb la pinyata. S’estirarà un cordill i del sostre 
cauran globus i petites sorpreses per acabar d’arrodonir la festa. 

Inscriviu els nens i nenes que han de venir a la Festa Infantil de Nadal a Secre-
taria.

Cal indicar nom, cognoms i edat de la criatura
Us esperem!!!
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FESTA INFANTIL



Carles de Pablo Gimeno
José Saez López

Francesc Villauvi Campos

Lamentem comunicar el traspàs del nostre consoci i amic Andreu Roselló, 
ocorregut el passat dia 12 de novembre. Rebin els seus familiars i amics el 
nostre més sincer condol.

2ND. WESTERN LIGURIA INTERNATIONAL CIRCUIT, organitzat per Foto 
Club Riviera dei Fiori (Italia). Miquel Peiró: 11 acceptacions.

1ST. PFM INTERNTIONAL SALON 2013, organitzat per Photo Forum of 
Midnapur (India). Miquel Peiró: 4 acceptacions.

CONSUS INTERNACIONAL ISO 2013, organitzat per International Sillian 
(Bèlgica). Miquel Peiró: 4 acceptacions i una medalla d’or.

XLI TROFEO GUIPUZCOA INTERNACIONAL organitzat per Sociedad Foto-
gráfica de Guipuzcoa. Miquel Peiró: 1 acceptació.

1ST. OLYMPIC PHOTO CIRCUIT 2013 GRECIA, organitzat per International 
Photographic of Fina Art Photography de Grècia. Miquel Peiró: 14 ac-
ceptacions.

26 PREMI DE FOTOGRAFIA “VILA DE Cambrils”, organitzat per Agrupació 
Fotogràfica de Cambrils. Miquel Peiró: 5 acceptacions.

El Sr. Jaume Almirall Carreras ens ha donat una filmadora de Cinema marca 
Canon model Uci de 8mm nº 240344739 i 2 adaptadors marca Canon 
per a la filmadora.

El Sr. Isidre Rovira Roca ens ha donat una càmera digital marca Canon mo-
del G-11 nº 9038001461 i un flash marca Optatron model 460 nº 17136 
amb carregador Electronic. 

El Sr. Jordi Pujals Pujol ens ha donat un cos de càmera Nikon model F-801 
nº 2351081.

A tots ells moltes gràcies per pensar en el nostre museu.
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NOUS SOCIS

NECROLÒGICA  

RESULTATS DELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

DONACIONS AL MUSEU

Desembre



Dia 3, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració al Nou Espai de l´exposició 
fotogràfica de l´autora Carmen G. Portabales. 

Dia 4, dimecres, a les 18:00 hores. Sessió fotogràfica amb model “Maria Ro-
sario”.

Dia 9, dilluns, a les 19:30 hores. Inauguració a la Sala Bruno Argemí de 
l´exposició fotogràfica de l´autor Josep Lluis Roig, titulada “Usted está en 
la Habana”.

Dia 11, dimecres, a les 18:00 hores. Sessió fotogràfica amb model “Maria 
Rosario”.

Dia 12, dijous a les 19:00 hores. Veredicte Concurs Fi d´Any.

Dia 13, divendres a les 17:30 hores. Sessió d´estudi amb model (sessió do-
ble) “Maria Inés” i “Nina”.

Dia 14, dissabte a les 09:00 hores. Sortida al Museu del Ferrocarril. Vilanova 
i la Geltrú.

Dia 17, dimarts a les 19:30 hores. Inauguració al Nou Espai de l´exposició 
fotogràfica de l´autora Elisenda Domingo i Anna Barnés, titulada “De por-
tes endins”.

Dia 19, dijous a les 19:00 hores. Veredicte “Temes Obligats”.

Dia 20, divendres a les 21:00 hores. Sopar de Nadal.

Dia 21, dissabte a les 18:00 hores. Festa infantil.

Dia 7, dimarts, a les 19:00 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica co-
rresponent al concurs de Fi d’Any i lliurament de premis a la Sala Gran.

Dia 9, dijous, a les 19:30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica “Ma-
rines”, en homenatge al nostre amic Andreu Roselló al Nou Espai.

Dia 21, dimarts, a les 18:00 hores. Reunió del Consell Consultiu, a la sala 
de juntes.

Dia 23, dijous, a les 19:00 hores. Reunió del Consell Tècnic, a la sala de 
juntes.

Dia 25, dissabte, a les 17:30 hores. Assemblea general de socis.

Dia 30, dijous, a les 19:00 hores. Veredicte de Temes Obligats.

267

AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES GENER 2014

ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE DESEMBRE

ACTES DESEMBRE



268


