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Fotografia de portada:
Andreu Roselló

El Butlletí és el portaveu de la Junta Directiva en quant als actes socials que
promou, així com de les notícies i els advertiments per a coneixement dels socis.
Els articles que s’hi inclouen són opinions particulars i se’n responsabilitzen els
mateixos autors. La reproducció total o parcial del seu contingut només podrà
efectuar-se amb llur exprés consentiment.
El Butlletí es el portavoz de la Junta Directiva en cuanto a los actos sociales que
promueve, así como de las noticias, informes y avisos para el conocimiento de
los socios. Los artículos que incluye son opiniones particulares de las cuales se
responsabilizan los propios autores. La reproducción total o parcial de los mismos sólo podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus autores.
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EDITORIAL
Iniciem el Butlletí d’aquest mes de febrer amb la notícia del nomenament
d’un nou Consell Directiu, aprovat per l’Assemblea General el passat 25 de
gener, que enceta una nova etapa amb la il·lusió de portar a terme nous
projectes per tal de revitalitzar l’AFC i enlairar-la al lloc que es mereix.
Enrere hem deixat el 90è aniversari de l’Entitat. Alguns fets significatius
realitzats durant el 2013 cal destacar-los aquí:
La primera activitat va ser la realització de fotografies de 123 socis amb el
títol “Nosaltres som l’Agrupació…, també els que no hi són…”. Com ja va
explicar Toni Civantos a l’article del Butlletí del maig passat, aquesta activitat
va estar composta per dues parts, una, l’exposició fotogràfica de tots, i
l’altra, la projecció d’un audiovisual amb les fotografies dels mateixos
protagonistes, que d’una manera cadenciosa s’anaven superposant.
Un altre esdeveniment a remarcar va ser la donació per part de la
ceramista, amiga i sòcia, Teresa Gironés, de tots els trofeus, més de 70,
realitzats i signats per ella, tots de material ceràmic, collage i fotografia, que
es van repartir als guardonats durant el Dinar de Germanor, fet que va ser
molt apreciat tant per les persones que els van rebre com per les que els van
poder contemplar.
Així mateix, vam celebrar el 57è Concurs Lliure de Fotografia, amb l’èxit
de participació de 240 obres, que va tenir un gran ressò degut a la seva
difusió a través de mitjans digitals i les xarxes socials.
També és important destacar al 2013 la reducció de despeses, motivat
principalment per la supressió del Butlletí imprès, com també per la
incorporació de nous socis que van participar als cursos impartits, de
manera desinteressada, pels socis Pere Romero, Manel Mataró i Josep
Gabaldà.
En aquest any 2014, com avenç informatiu de les activitats previstes, hi
ha, al febrer, dues visites guiades i gratuïtes a les exposicions de dos
fotògrafs de renom, en Ferran Freixa i en Joan Colom. I pel setembre, una
gran exposició a l’AFC, en commemoració del centenari de la 1ª Guerra
Mundial, amb projecció estereoscòpica a partir de plaques de vidre originals
i fotografies sobre paper, que envoltaran tota la sala Bruno Argemí.
Com vam dir a l’activitat abans esmentada, “Nosaltres som
l’Agrupació…”, tots hi hem de col·laborar. No cal fer grans coses, si tots hi
participem una miqueta, l’Agrupació anirà endavant, sens dubte!
Esperem, per tant, la vostra col·laboració i gràcies per la vostra confiança.

Consell Directiu
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014
Tal com s’havia anunciat el passat dissabte 25 de gener es va
celebrar l’assemblea general ordinària de l’Agrupació que va comptar
amb la participació d’un elevat nombre de socis. Tal com estava
previst, es va procedir a la renovació dels càrrecs del Consell Directiu.
Us agraïm la vostra assistència i donem la benvinguda als nous
representants.
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LLUM ARTIFICIAL
SESSIONS D’ESTUDI
Model
Constanza
Febrer 7
17:30 h.
Nu artístic

Model
Sheila
Febrer 14
17:30 h.
Llenceria

Model
Deia
Febrer 21 i 28
17:30 h.
Nu artístic

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat
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SALA BRUNO ARGEMÍ
Nudus
4 de febrer de 2014 a les 19:30 h.
- Inauguració als locals de l’AFC Exposició fotogràfica “Nudus”
de l’autor Miquel Àngel Pérez
Es podrà visitar fins el 2 de març

Miquel Àngel Pérez, artista i investigador autodidacta, nascut a Barcelona el 1956. Des de molt jove s'interessa per explorar els diferents processos
químics i tècniques alternatives de positivat, sent actualment tot un referent
investigador de la química fotogràfica.
La seva obra personal es desenvolupa a partir d'un profund coneixement del llenguatge tècnic. Això li permet
construir tot el seu univers creatiu, que encara seguint un discurs tradicionalista de la fotografia. Els seus treballs s'allunyen dels formalismes i els
cànons, entre l'oníric i el poètic podríem situar moltes de les seves fotografies. L'obra de Miquel Àngel es desenvolupa fonamentalment a partir de tres
grans fronts temàtics: Nus femenins; Espais abandonats i Estàtues vivents.
Com a professional del medi porta, com ell diu, tota la vida, tasca que
compagina també amb la docència des de fa més d'una dècada. Actualment,
forma part de l'associació EspaiNag, un espai que persegueix, dins del
col·lectiu, potenciar la fotografia com a mitjà d'expressió artística.
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats

b/n

Desembre: Simetries i geometries de la natura

Francesca Portolés - 8 · Premi del mes
Alejandro Pérez-Pérez - 8
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Sílvia Gausachs - 7,67

Pere Romero - 7,67

Jaume Llopart - 7,33

J. M. Benavente - 7,33

Josep Gabaldà - 7

Robert Molins - 7
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Desembre: Simetries i geometries de la natura

Josep Soler - 9,33 · Premi del mes

Andreu Clapés - 8,67
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Sílvia Gausachs - 8,33

color

Salvador Fontserè - 7,67

Josep Gabaldà - 7,67

Maite Pujol - 7,33

Pere Romero - 7,33
Joan Prat Pujol - 7,33
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EXPOSICIONS

FERRAN FREIXA

VISITA A L’EXPOSICIÓ “Ferran Freixa - Fotografies 1973-2013”
Visita guiada i gratuïta de l’exposició de
Ferran Freixa
Aquesta exposició recull 135 imatges
on es mostren 40 anys de la vida i
professió d'aquest fotògraf barcelonès.
Ferran Freixa és artista de mirada en
blanc i negre que centra bona part de la
seva obra en buscar la bellesa a
l’arquitectura i l’interiorisme. La mostra
presenta, entre d'altres, unes impactants
imatges d'un ruïnós i cremat Liceu,
després de l'incendi del 1994.
L’exposició no segueix una línia
cronològica, però sí que permet observar
la seva evolució, en la qual manté una
constant: l’absència explícita de la figura
humana.
Lloc: Centre d'Art Tecla Sala. Avinguda
Josep Tarradellas i Joan 44, 08901,
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Punt de trobada: A l'interior de l’entrada
principal del Centre Tecla Sala a les
17:00 h en punt. Dia: 6-2-2014.
Inscripció: envieu un correu a
sortides@afc.cat. S’agrairà que tothom
que s’apunti assisteixi a l’activitat, ja que
és important mantenir el grup anunciat.
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JOAN COLOM
VISITA A L’EXPOSICIÓ “Fotografies 1957-2010 - Jo faig el carrer”
Visita guiada i gratuïta de l’exposició de
Joan Colom
El Museu Nacional de Catalunya presenta
la primera gran antològica dedicada al
fotògraf barcelonès Joan Colom (1921),
vertader renovador de la fotografia catalana
de la postguerra i un dels grans
documentalistes gràfics de la Nova
Avantguarda dels 50 i 60. Aquesta
retrospectiva aprofundeix en tota la seva
obra. Ens submergeix en les zones més
humils de la ciutat, al mític Barri Xino on la
prostitució i pràctiques de dubtosa legalitat
es practicaven a plena llum del dia a cada
cantonada. Va ser un dels que va saber
immortalitzar tot el que passava pels barris
catalans, com la vida al Somorrostro,
l'activitat del Born, escenes de temàtica
taurina..., i altres més recents i inèdites, en
color, de la dècada dels 90. Es farà una
fotografia amb tots els assistents que es regalarà a en Joan Colom
Punt de trobada: Al vestíbul del MNAC. Dia i hora: 26-02-14 a les 10 hores.
Inscripció: envieu un correu a sortides@afc.cat. S’agrairà que tothom que s’apunti
assisteixi a l’activitat, ja que és important mantenir el grup anunciat.
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EXPOSICIÓ
CONCURS SOCIAL FI D’ANY 2013
El passat dia 17 de desembre es va inaugurar a la sala Bruno Argemí l’anual i veterana
exposició del Concurs Social de Fi d’Any. Un total
de 42 obres foren les seleccionades; color i monocrom.
El primer premi l’obtingué en Joan Manel Benavente amb una obra d’un retrat d’un camperol en
temps de sega, amb una temàtica pictòrica, el blau
destaca com element de fons tot destacant el barret
de palla amb el rostre serè expressiu del personatge.
El primer accèssit va ser per Vicens Lefebre per
la imatge d’una rotllana de nens escolars asseguts
al terra escoltant les paraules del seu monitor. La
qualitat de la fotografia és el picat des de l’altura i

Joan Manel Benavente · 1r premi

Vicenç Lefebre · 1r accèssit

Joan Prat · 2n accèssit
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el seu enquadrament. Lliçons a l’aire lliure.
El segon accèssit va ser per Joan
Prat, descriu una imatge una mica
cinematogràfica. Una finestra amb
línies geomètriques i el descans de
la fulla abans que el vent se l’endugué. Una imatge amb força definició.
Fent la passejada per la sala, la
resta de les fotografies són molt
meritòries, molta pulcritud i tècnica, cada autor amb un tema diferent. El retrat model i el social, les
feines del camp, el desig dels pallassos cercant l’alegria, els nens al
carrer amb els gegants de la festa,
les estacions dels trens, transports
públics, les esglésies, mesquites i la
icona de Barcelona: la Sagrada Fa-

mília compartint la devoció amb el turisme, les ciutats modernes i el contrast de la vida
rural i les marines i postes de sol sempre nostàlgiques, etc. Tot un ventall de fotografies. És
el treball dels nostres socis en aquest Concurs Social de Fi d’Any. Enhorabona i fins el
proper.
Jordi Borrell
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ANDREU CLAPÉS
AQUESTA FOTO M’AGRADA
En tota imatge sempre hi ha latent una simbologia que sovint es plasma explícitament
i sovint resta a un nivell de comprensió aparentment oculta. Per això cal saber llegir una
imatge. Aquesta és l’escomesa de la meva reflexió d’avui. Convèncer-nos de que cal
aprendre a llegir una imatge. O com deia José Luis Irigoyen (el fotògraf d’Eibar) “falta
cultura visual en aquest país” o com deia no sé qui “som uns analfabets icònics o uns
analfabets visuals”.
Realment a ningú se li fa estrany pensar i posar medis perquè un nen o una nena petita
aprenguin a llegir. Per això va a l’escola! A, B, C, D, ... “mi mamà me ama mucho” (com
deien les enciclopèdies de la nostra infantesa). Aquesta és una de les principals funcions
de l’escola.
Ara, els nostres petits estan aprenent un nou codi d’informació. Ja no només tenim l’abecedari i les paraules per comunicar-nos, hem inventat un nou codi universal de comunicació: són les “icones” del món de la electrònica i del digital.
Nosaltres, els que formem part d’una altra generació, hem après aquest nou codi a
base de fer cursets i més cursets o a base d’experimentar tímidament amb el procés d’error-encert el significat de moltes d’aquestes icones. Hem comprat llibres i manuals, que,
o bé per la immenjable pèssima traducció o per l’ús de paraules críptiques, encara ens
emboliquen més la troca que no pas ens faciliten el camí de la comprensió i coneixement d’aquest nou llenguatge, però que ens esforcem per sortir del grup d’analfabets digitals.
Paradoxalment, observem com canalla petita remenen qualsevulla d’aquests nous aparells i sense cursets i sense manuals, automàticament els remenen i els fan funcionar. Ah!
I que no tinguis la mala ocurrència de demanar-los-hi que t’ajudin a solucionar alguns
dels esculls amb que sovint ens trobem i que ens bloquegen en la feina que estàvem fent.
De rucs enllà, és el mínim que ens poden dir: “Que no ho veus que hi ha aquesta icona
que ja t’ho diu?” i tu, ignorant de base, intentes posar-te les ulleres de llegir per intentar
desxifrar una icona que ni entens ni saps visualitzar i menys encara interpretar.
Molt analfabetisme per a la nostra generació, que hem de tornar a anar a l’escola...
Analfabets icònics o visuals també ho són els joves d’avui en dia, per més que coneguin el llenguatge digital i facin funcionar tots els aparells del món...
Què vol dir que no sabem llegir una imatge?
Ho intentaré explicar a partir d’un exemple: estic mirant una fotografia, de la mateixa
manera que podria mirar un quadre de Van Gogh. Miro i en trec una conclusió: m’agrada! o, no m’agrada! la pregunta del milió ara és: Saps per què t’agrada o per què no t’agrada?
La resposta es basa en el coneixement que podem tenir de la sintaxi narrativa de la
imatge visual. La primera sensació no la podem pas desmerèixer. És important, però cal
anar més enllà: saber el perquè.
Aquest perquè sovint roman en el nostre inconscient col·lectiu, fruit de la cultura heretada i que la portem en els propis gens. El vertaderament important és saber explicitar
aquests impuls inconscients i fer-los passar al regne del conscient i racional.
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Curt i ras i per no escalfar massa els caps: cal saber interpretar la composició general
de la fotografia. Valorar els colors i la gama cromàtica i per què són aquests i no uns altres. Descobrir les línies de força compositiva, que ens estan indicant coses de forma
oculta, però que hi són. Veure la simbologia que tot això té, segons els codis simbològics
de la cultura a que pertany l’autor i el moment cronològic en que va fer la fotografia. Saber veure els símbols, imatges, elements que conformen el conjunt de la fotografia i els
detalls o elements narratius anecdòtics que hi ha (si és que hi són!) etc. etc.
Això no s’aprèn en un dia. Cal també fer l’esforç per descobrir què hi ha més enllà de
la simple visualització de la imatge. Cal formació fotogràfica, més enllà de la utilització
de les eines: la càmera i el photoshop. Aquestes eines, com totes les eines, són purs instruments al servei d’un imatge, d’un missatge, d’una intencionalitat, d’una expressió.
Això s’ha de tenir present a l’hora de fer una fotografia. No pot ser el que ara es sol fer
que és disparar, disparar i disparar... i en el millor dels casos, després ja ho arreglaré amb
el photoshop. Estem pervertint l’acte creatiu de l’artista...
I s’ha de tenir present a l’hora de mirar o valorar una fotografia. Diria que és el camí
invers al que ha fet l’autor, per intentar llegir el seu pensament, la seva finalitat, la seva
creativitat. Cal assenyalar que sovint qui analitza la imatge veu elements que el mateix
autor no havia considerat al fer la foto. Això és bon senyal... vol dir que l’obra final és
rica i és una obra d’art, perquè genera una interacció, un diàleg i un compartir entre l’autor i el que contempla l’obra. L’autor ha volgut dir quelcom i el que la contempla capta
aquest o altres missatges.
Si això passa, és que la fotografia és bona i em dóna peu a poder donar resposta a la
pregunta de més amunt: m’agrada o no m’agrada i sé el perquè.

Andreu Clapés i Flaqué
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NOU ESPAI

Anna Barnés i Elisenda Domingo

DE PORTES ENDINS
Del 17 al 31 de desembre hem tingut el plaer de gaudir
d'una de les més sorprenents exposicions a la nostre Agrupació digna d’estar a la sala Bruno Argemí.
Dic sorprenent perquè per mi ha estat tot un descobriment el treball de les nostres companyes Elisenda i Anna,
la dificultat que comporta jugar amb la llum interior i exterior, donant-li a les seves imatges uns tons que ens mostren
els espais interiors, sense que deixem de percebre l'exterior.
El títol es molt adient al tema, perquè ens mostra molt
clarament tot allò que podem percebre de "portes endins".
Sovint entrem al llocs i no ens fixem en el que veiem. L'Anna i l’Elisenda ens mostren una visió molt personal del
que podem trobar a qualsevol espai interior, si ens fixem
detingudament en els detalls i les perspectives i sabem jugar amb la llum que tenen aquest espais. Una altra de les
sorpreses ha estat la compenetració de les dues artistes, de
tal manera que si no posés el nom de l'autora no podríem
distingir de qui és cada foto.
No en comentaré cap en concret per varies raons, la
primera és perquè les que més m'agraden no caben a l’espai destinat per aquest comentari, la segona és perquè segur que me’n deixaria alguna de les bones, la tercera és perquè no sé quina és la millor i per últim, perquè no en trobo cap que no sigui
una excel·lent foto. Si hagúes de destacar alguna cosa, a part de les imatges exposades, diria que
es nota molt la compenetració al moment de fer aquest treball, el resultat final segurament és fruit
de moltes hores de fer fotos juntes, triar fotos juntes i saber quina de les fotos és la millor d'un mateix lloc, ja que em consta que la majoria les han fet compartint viatge.
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No puc més que felicitar l'Anna i l'Elisenda i encoratjar-les a continuar amb aquesta línia que
crec que els hi dóna molt de camí a recórrer.
Estem impacients per veure la propera exposició.
Pere Romero
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NOU ESPAI

ANDREU ROSELLÓ

MARINES (In Memoriam)
El passat dia 9 de gener vàrem començar l’any 2014 al Nou Espai
amb una emotiva exposició fotogràfica que va
ser un homenatge pòstum al nostre estimat
consoci i amic Andreu
Rosello.
L’Andreu havia preparat aquesta fantàstica exposició l’estiu passat i,
quan tocava inaugurarla, ja estava molt malalt i
es va suspendre esperant
la seva recuperació. Malauradament no
va ser així i ara farà dos mesos que l’amic
Andreu descansa en pau.
Els seus familiars varen venir a la inauguració que va estar plena de moments
molt sentits. El company Andreu Clapés
va dedicar-li una carta poema i a la majoria d’assistents s’ens van entelar els ulls
pensant en com d’il·lusionat estava l’Andreu cada cop que presentava una exposició...
Totes les obres eren en blanc i negre,
algunes analògiques i totes molt ben contrastades i amb una presentació impecable. En tota la col·lecció el mar és el protagonista, així com les barques. En comentaré unes poques perquè ja sabeu
com d’acotat és l’espai dels comentaris.
Un espigó on l’escuma del mar xoca
contra les roques, omple quasi bé tota la
fotografia. A mà dreta, però, apareix una
banyista nua d’esquena que es lliga els
seus cabells daurats mentre contempla les
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onades. Sembla una sirena.
Un capvespre a Venècia, les
arrenglerades góndoles esperant els
turistes que encara són als hotels, al
fons la plaça Sant Marc amb les seves
torres i la cúpula de l’església. Excel·lent composició on els reflexos de
l’aigua donen un primer pla molt
encertat.
A Tossa, prop del castell, unes
barques a la sorra formen el primer
pla, darrera, la gent que puja per la
muralla per visitar el castell i encara
al fons de tot, uns pins acaben d’arrodonir aquesta bonica vista.
Tot un moll de pescadors, a dalt
del moll les xarxes preparades per
dur-les a mar. A baix, amarrades al
moll, veiem les barques. Un nen
busca alguna cosa dins d’una elles i
darrera uns homes preparen més xarxes ja dins la seva embarcació. Molt
poètica.
En un port del nord veiem magnífics edificis de pedra, a la dreta una
petita platja, al mig el moll de pescadors i en primer pla el mar ple de petites barques. Un indret ben diferent
del nostres pobles mediterranis.
Després de visionar aquestes marines, tot pensant en l’Andreu, desitjar de tot cor que “la barca del
temps”... que citava el poeta Espriu
hagi portat al nostre “estimat Roselló”... al paradís que es mereix. Si ens
veus des de aquest idíl·lic lloc, amic
Andreu, pensa que a l’Agrupació mai
t’oblidarem i que les teves fotografies
i el teu saber fer sempre seran citats
com les d’un gran artista que ens va
deixar abans d’hora.
Elisenda Domingo
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Memòria d’Activitats

2013

Agrupació Fotogràfica de Catalunya
L'any 2013 ha estat un any important a l'Agrupació, marcat essencialment per tres fets: El 90è
Aniversari, l'ajust pressupostari per corregir el dèficit crònic com a resultat de cada exercici i la
creació de protocols informatitzats de tasques i procediments per tenir un millor control de les
activitats i evitar al màxim els errors i omissions.
Com ja vàrem assenyalar a la memòria de l’any 2012, tot el que s'ha fet i el que s'ha aconseguit ha estat fruit del treball en equip de tots els membres del Consell Directiu i de les aportacions
d'alguns col·laboradors. Per això l'exposició que es fa en aquest escrit no està desglossada per
vocalies ni s'entra en els detalls que no tenen una rellevància general, i que ja s'han anat publicant a la nostra pàgina Web en temps real i mensualment als corresponents butlletins.
Els actes de celebració del 90è aniversari varen començar el 25 de juny amb una jornada de
portes obertes i es va fer un audiovisual molt original amb els fosos encadenats de les fotografies
de tots els socis que varen voler-hi participar. Aquests retrats també varen estar exposats a la Sala
Bruno Argemí.
Especial atenció va merèixer el 57è Concurs Lliure, on es varen introduir un seguit d’innovacions per tornar-li el prestigi i el pes, a nivell nacional, que durant tants anys va tenir. Una de les
accions més destacades fou la intensa difusió que es va donar a la convocatòria, sobre tot a través
dels mitjans digitals, que es va traduir en la participació de més de 240 obres. A senyalar també la
novetat en l'elecció del jurat, discutible si es vol, però valenta i a la cerca de criteris nous, fora
dels corrents més a la moda. Finalment, ha estat el primer concurs de l'Agrupació en què s'ha editat un catàleg digital de gran qualitat que els socis poden consultat lliure i íntegrament i que qui el
vulgui com a llibre el pot comprar.
L'ajust pressupostari s'ha fet, com no pot ser d'altra manera, perseguint l’augment dels ingressos i la reducció de les despeses.
• Pel que fa als ingressos, l'objectiu ha estat la captació de nous socis i el manteniment dels
que ja ho són sense augmentar les quotes, que és una mesura impensable ateses les presents circumstàncies. Amb aquest objectiu s'han desenvolupat un seguit d'actes i activitats per atreure el
soci i fer-li interessant la seva permanència. A títol enunciatiu i no exhaustiu cal anomenar:
• Projecció a les xarxes socials: la pàgina Web s'ha consolidat com una eina molt eficaç de
relació amb els socis i està permanentment actualitzada. De l’1 de gener al 31 de desembre de
2013 s'han rebut 12.417 visites i s'han mostrat 31.019 pàgines amb una durada mitja de 2 minuts i 24 segons per visita. Tant a Facebook com a Twitter s'hi posen 4 notícies de l'Agrupació i
quatre cops per setmana es publiquen en aquestes dues xarxes missatges donant a conèixer les
activitats de l'Agrupació i els avantatges de ser-ne soci.
• Participació a Fires: Per donar la màxima projecció exterior a l'Entitat, s'ha participat a dos
esdeveniments interessants de caire ben diferent. El primer ha estat al SonimagFoto, un saló esdevingut un clàssic, imprescindible pels fotògrafs. El segon, el Festival Revela-T, que va tenir lloc
a Vilassar de Dalt en la seva segona edició, és un punt de trobada fonamental pels aficionats a la
fotografia analògica, on es poden veure quasi tots els procediments i tècniques emprades des de
l’inici de la fotografia.
• Concursos: Temes obligats (8 mesos), Arxius Digitals, Fotografia d'estudi, Fira de Sant Ponç,
Portada del Butlletí de desembre, Concurs de Fi d'Any, i Concurs Lliure.
• Exposicions: 2 al SonimagFoto, dels autors Eugeni Forcano i Sergi Tello; 12 a la sala Bruno
Argemí (entre les quals les de Ricard Terrè i Lola Montserrat); 18 al Nou Espai; els Temes Obligats
de cada mes i el de Fotografia d'estudi s'han exposat al Racó del soci.
• Audiovisuals i cinema: S'han projectat 6 audiovisuals i 1 pel·lícula dels nostres socis.
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• Cursos i Tallers: S'han impartit 5 Tallers i 8 Cursos: Bàsic de fotografia, 2 edicions; Photoshop
nivell mitjà, 3 edicions i Photoshop segon nivell, 3 edicions. Per garantir el seu bon desenvolupament s'han actualitzat els 9 ordinadors de l'Aula Digital. Cal destacar l’èxit d'aquestes activitats formatives, per les que la demanda ha superat les nostres expectatives i possibilitats, i han
estat una important font per a la captació de nous socis.
• Actes socials: S'han fet 3 excursions, 5 visites comentades i s'han concertat dues exposicions
de coneguts autors pel 2014 i dues visites comentades pel proper febrer. A més a més hem celebrat els tradicionals Dinar de Germanor, Festa Infantil i Sopar de Nadal.
• La reducció de despeses s'ha assolit amb un excel·lent resultat car s'ha passat d'una previsió
pressupostària de pèrdues important a un lleuger benefici, tot i l’absoluta carència de subvencions oficials o privades. No hi ha dubte que la disminució més important de despeses es deu a
la no publicació del butlletí en paper, aprovada en consulta feta a tots els socis el mes d'abril,
amb el resultat d'un 78% de vots emesos favorable a la no continuació de l'edició impresa. Una
decisió dolorosa per alguns, però necessària i que també té avantatges, com la puntualitat amb
que ara es publica i el fet de veure'l amb color.
Altres accions no tant notòries però no menys importants s'han fet en els contractes de hosting i
domini, assegurances, telefonia, neteja, assistència informàtica, etc.
Totes aquestes mesures preses progressivament al llarg de 2013 donaran ple fruit enguany, ja
que s'aplicaran a tots els mesos del any.
Els protocols informatitzats són una eina de gestió per garantir la qualitat dels serveis de que
disposen els socis. Permeten processar una gran quantitat de dades i detectar errors i omissions
que són freqüents quan els procediments interns no estan ben definits i/o es confia en suports poc
fiables, com la memòria, les notes i apunts en fulls o trossos de paper, etc. És cert que els protocols
informatitzats poden semblar més rígids, però els avantatges que comporten compensen amb escreix l'esforç inicial d'acostumar-si.
S'han posat en marxa procediments per a l'enviament de correus electrònics a cada soci per
informar i recordar les diferents activitats, amb l'adequada anticipació, s'ha establert un sistema
per fer les inscripcions per via electrònica i s'han implementat altres processos més interns per
avançar en la gestió de tot allò que es pugui millorar.
El Museu és un tema que mereix capítol a part.
Vàrem realitzar l’exposició “Temps d’ahir” amb fotografies del nostre arxiu de negatius.
A Sonimag el Museu va instal·lar dues vitrines amb màquines i altre material, exposició molt
elogiada per els visitants.
Les donacions han estat importants. Les persones que amb les seves donacions fan possible
que el nostre Museu vagi engrandint el seu fons són: Isidre Rovira, Andreu Clapés, Teresa Tarragó
(vídua d’Antoni Moreu), Eduard Cucalón, José Manuel Jiménez, José Francisco Ávila, Joana Barros,
Emili Combalia, Laura Camps, Mª Antonia Rivera, Jaume Sampere, Cipriano Gonzàlez, Carme Gª
de Ferrando, Jaume Almirall i Jordi Pujals, a tots els quals expressem la nostra gratitud.
S’ha treballat molt en l’escaneig dels negatius/positius del nostre arxiu. Actualment tenim uns
16.500 negatius/positius controlats, però encara queda molta feina per fer. També hem continuat
digitalitzant la nostra Fototeca, i creiem que el proper any podrem fer una nova cessió de fotografies al MNAC.
Agraïments. Per últim, però no pas menys important, volem agrair l'ajuda que hem rebut dels
socis aportant propostes, articles i comentaris pel butlletí, el seu esforç i treball personal i desinteressat i també les seves crítiques, que ens ajuden a treballar pel millor futur de l’Agrupació.
No podem esmentar a tots els que tant ens han ajudat, però creiem que és de justícia destacar
la tasca desenvolupada pels professors dels cursos i tallers i també als col·laboradors que, sense
pertànyer a la junta, han assumit responsabilitats de manera continuada en activitats regulars cara
als socis o cobrint necessitats internes de l'Agrupació. A totes i tots, moltes gràcies.
El Consell Directiu
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SOPAR DE NADAL
Una vegada més, com ja és tradició des de
fa uns anys, la sala gran de l'AFC va estar presidida per una taula allargada i engalanada
plena de socis i acompanyants per la celebració del sopar de Nadal.
Com ja és costum el menú estava format
d'embotits de tot tipus, amb llesques de pa de
pagès que cadascú de nosaltres vam pintar
amb tomàquets vermells de parra, i banyades
amb un bon oli d'oliva. També les olives i les
patates fregides no varen faltar. Tot va anar regat amb un bon vi, cervesa i agua segons l'elecció de cadascú.
Les postres típiques d'aquests dies tan assenyalats, no podien faltar. Es van repartir torrons de diferents tipus embolcallats de manera
individual, polvorons i les clàssiques neules tot
acompanyat de cava amb el que prèviament
havíem brindat per desitjar-nos unes Bones
Festes i prosperitat tant per nosaltres com per
l'AFC i els seus socis.
Aquests esdeveniments, a part del plaer
gastronòmic donen lloc a l'agermanament dels
socis, on no només es comparteix taula, sinó
també somnis, deixant-nos portar en projectes
futurs sobre la nostra afició, la fotografia.
Per tant, un cop acabada la festa a l'AFC, a
un grup ens va costar dir-nos adéu i vam continuar la festa pels carrers de Barcelona, passejant sota la nit enlluernada amb gran quantitat
d'estrelles que ens marcaven el camí amb la
seva llum, fent que la nit ens quedés curta.
Sens dubte, el proper any hi tornarem!
Joan Lluís García
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FESTA INFANTIL

Nadal 2013

El passat dia 21 de desembre vàrem celebrar com ja es
tradició, a la Agrupació Fotogràfica de Catalunya, la Festa Infantil de Nadal.
La Festa va resultar rodona i tothom va quedar satisfet del
resultat. L’assistència de petits va ser d’uns quaranta nens i
nenes.
Va començar a les 6 de la tarda amb l’entrega dels regals
que ens donen les firmes comercials. Tot seguit van aparèixer
els Mags: Jordi i Gavi que van fer uns magnífics trucs d’il·lusionisme i màgia, els van aplaudir moltíssim i van demanar la
col·laboració de grans i petits per realitzar els números. Alguns ens van deixar bocabadats per la seva originalitat. Una
mica de berenar per pair els trucs de màgia tot esperant l’arribada del Pare Noel, que com cada any va cridar els nens i
nenes pel seus noms i els va entregar les joguines adients per
la seva edat. És el moment en què els familiars tenen molta
feina fent fotografies. Alguns de molt petits ploren, d’altres li
entreguen la carta, alguns li expliquen que han estat molt
aplicats ... és el moment més màgic de la Festa. Finalment cau
la pinyata plena de globus i petits regalets per acabar d’omplir
les bosses. Es reparteixen més caramels i es dóna per acabada
la festa.
Es poden reconèixer mares que abans venien de petites i
ara hi porten els seus fills. El temps passa volant i aquestes
festes infantils són una tradició que no pot desaparèixer perquè sempre hi haurà socis infantils que seran el nostre futur
com a Entitat.
Acabar donant les gràcies a les firmes comercials que aporten regals, a l’equip que ajuda a
preparar-ho i a donar idees noves perquè els nens tinguin la seva esperada diada.
Elisenda Domingo
Firmes comercials i socis que han aportat obsequis per la festa infantil de Nadal: Plaza & Janés
Editors, BTV Televisió de Barcelona, Cavall Fort, El Periódico, Catalunya Caixa-Club Sant Jordi,
Grupo Fernández, Rafael Planas Colomer, Sílvia Gausachs Vila. A tots moltes gràcies per col·laborar amb la Festa Infantil. Els petits van quedar molt contents dels vostres obsequis.
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NOTES

Febrer
NOUS SOCIS

José Miguel Placencia Mendoza
Josep Mª Vidal Portolés

Carme Ollé Coderch
Eduard Bertran Ruiz

Josep Mª Tresserra Amigó

NECROLÒGICA
Volem donar el nostre més sentit condol al consoci i amic Agustí Codinach Yzquierdo
pel traspàs de la seva mare el dia 16-1-2014. Molts ànims, Agustí, i una forta abraçada.

RESULTATS DELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
Foto Salón Internacional Exposed, Fotoklub-Kamnik d’Eslovenia. Miquel Peiró: 3 accept.
Tercer Salón Internacional FAF 2013, Federación Argentina de Fotografía. Miquel Peiró: 3
acceptacions.
II Salón Internacional de Fotografía “Ciudad de Villajoyosa”, Foto Cine La Vila (Alacant).
Miquel Peiró: 3 acceptacions.
5th Salon of Photography Han Pijesak 2013, Association Artphoto from Bijeljina-Popovi
(Bosnia and Herzegovina). Miquel Peiró: 4 acceptacions.
3rd International Salon of Photography “Animals”, Photo Club Novi Sad (Serbia). Miquel
Peiró: 12 acceptacions, medalla d’argent i menció honorifica.

DONACIONS BIBLIOTECA
Catàleg 57è Concurs Lliure de Fotografia: recull les fotografies guardonades del concurs, les finalistes i una selecció de fotografies dels participants. Podeu adquirir un exemplar a: http://blur.by/1fwgZRJ (podeu escollir
la qualitat que vulgueu i el pagament es fa directament).
Barcelona vista por los grandes fotógrafos (Edicions Lunnwerg):
Es rendeix un homenatge a la visió de 118 fotògrafs sobre Barcelona,
que amb la seva mirada personal van captar instants d’una època
que preserva la memòria de la Ciutat. L’autor del projecte va ser el
recordat Paco Elvira juntament amb Ignasi Vidal Folch.
Exposició d’en Ferran Freixa: Tecla Sala ens ha fet arribar el
catàleg de l’exposició d’en Ferran Freixa, que mostra 40 anys de la
vida i professió d’aquest fotògraf barcelonès. Ferran Freixa és artista
de mirada en blanc i negre que centra bona part de la seva obra en
buscar la bellesa a la arquitectura i a l’interiorisme.
XXXVII Trofeu Torretes: Els nostres amics del Foto Film Calella ens
han fet arribar el catàleg del 37è Concurs Trofeu Torretes, més semblant
a un anuari fotogràfic que a un catàleg. Les fotografies que hi surten el
fan molt interessant i d’obligat visionat. Felicitem als amics del Foto
Film Calella i els animem a continuar per aquesta línia, tan difícil avui
en dia.
One Century of Photography: Els senyors Gaspar Jaèn i Urban,
Montserrat Baldomà Soto i Mª Antònia Carrasco Martí, de la Universitat
d’Alacant ens fan arribar aquest treball anomenat “One century of photography and preservation in Catalonia: The service for Local Architectural
Heritage” (SPAL). Referent a la fotografia i conservació de la fotografia a
Catalunya.
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ACTES FEBRER
ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE FEBRER
Dia 3, dilluns, a les 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Josep Gabaldá, titulada “Mùixing”.
Dia 4, dimarts, a les 19:30 h. Inauguració a la Sala Bruno Argemí de l’exposició fotográfica de l’autor Miquel Àngel Pérez, titulada “Nudus”.
Dia 6, dijous, a les 17:00 h. Visita a l’exposició "Ferran Freixa. Fotografia
1973-2013", al Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet.
Dia 7, divendres, a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model “Constanza”
Dia 8, dimecres, a les 8:00 h. Excursió a Montroig i Calçotada.
Dia 10, dilluns, a les 18,30 h. Iniciació del curs a càrrec de Josep Gabaldá,
“Curs bàsic de tractament d’imatges”.
Dia 11, dimarts, a les 18:30 h. Iniciació del curs a càrrec de Pere Romero,
“Curs Photoshop 2n nivell”.
Dia 12, dimecres, a les 18:30 h. Iniciació del curs a càrrec de Manel Mataró
“Curs bàsic de fotografia”.
Dia 14, divendres, a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model “Sheila”.
Dia 18, dijous, a les 19:00 h. Presentació del llibre de l’autor Antoni Picas.
Dia 19, dimecres, a les 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició fotogràfica de l’autor Antonio Bolea titulada “El elogio de la sombra”.
Dia 20, dijous, a les 19:30 h. Projecció de l’audiovisual del mes, de títol
“l’Antàrtida” per Carles Moreso.
Dia 21, divendres, a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model “Deia”.
Dia 25, dimarts, a les 17:30 h. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 26, dimecres, a les 10:00 h. Visita guiada MNAC, exposició Joan Colom.
Dia 27, dijous, a les 19 h. Veredicte Temes Obligats “Senyals de pluja”.
Dia 28, divendres, a les 17:30 h. Sessió d’estudi amb model “Deia”.
AVANÇAMENT PROVISIONAL D’ACTES MARÇ 2014
Dia 4, dimarts, a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica corresponent a l’autor Gabriel Brau a la Sala Bruno Argemí de l’AFC.
Dia 6, dijous, a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autor
Xabier Lete, al Nou Espai.
Dia 20, dijous, a les 19:30 h. Projecció de l’audiovisual per Carles Moreso.
Dia 25, dimarts, a les 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 27, dijous, a les 19 h. Veredicte Concurs “Temes Obligats, Març“.
Dia 29, dissabte a les 10:00 h. Taller fotogràfic per “Carles Mitjà”.
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