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Un singular recull d’imatges d’una tretzena 
de socis de l’Agrupació (Agustí Codinach, 
Anna Barnés, Carme Ollé, Dolores Bañón, 
Ei Point, Elisenda Domingo, Joan-Lluís Gar-
cía, Jordi Camprubí, Josep Mª Bonjoch, Lluís 
Girona, Maite Pujol, Margarita Crespo i Pilar 
Iglesias) que han dut aquest objecte tan habitual entre nosaltres a un multivers de 
situacions que a un primer cop d’ull no ens atreviríem a sospitar i que de ben segur, a 
aquells que els editen o escriuen els deixaria ben garratibats.

Visita guiada de la mà de la seva autora, 
Colita. Exposició retrospectiva que repassa la 
seva trajectòria vital i creativa, des del món 
del flamenc a la lluita feminista, el cinema, 
la Nova Cançó, la Gauche Divine el món de 
l’espectacle o la vida a la ciutat de Barcelo-
na, tot a través de la seva mirada carregada 
d’intenció i humor.
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8/5 de 2014 a les 19:30 h.
Projecció de l’audiovisual “Els llibres”

AUDIOVISUAL “ELS LLIBRES”

NOTES D’INTERÈS

8/5 de 2014 a les de 11:30 h.
La Pedrera. Preu: 2 €.

Inscripcions: sortides@afc.cat)

Inauguració a l’AFC 3/6 de 2014 a les 19:30 h.
Es podrà visitar fins el 29/6 de 2014

Exposició “CON OTRA MIRADA” de l’autora MARGARITA FRESCO

Visita guiada de l’exposició “COLITA PERQUÈ SÍ” a la Pedrera

mailto:formacio@afc.cat
mailto:formacio@afc.cat
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Aquest mes de maig han finalitzat una part important dels cursos de formació 
iniciats al febrer, impartits pels socis Pere Romero, Manel Mataró i Josep Gabaldá. 
El resultat de l’esforç i aprenentatge de tots ells queda palès en l’exposició 
col·lectiva que s’inaugura en el Nou Espai de la nostra Entitat el dimarts dia 6 de 
maig. Animem als companys/es a ser presents en aquest esdeveniment, important 
pels alumnes veterans però encara més pels alumnes iniciats. 

A partir del dimecres dia 7 el soci Josep Vicente impartirà un curs de Lightroom, 
de 20 hores de durada repartits en 10 sessions. És la primera vegada que es fa un 
curs amb aquest programa. De moment ha estat un èxit d’inscripció, una vintena 
aproximadament, la qual cosa demostra l’interès dels nostres socis per la seva 
formació.

Per aquest motiu també, s’ha acceptat la proposta del soci Gabriel Brau d’un 
altre curs de 20 hores, “Visió fotogràfica i llenguatge visual”, que impartirà en 3 
dies a mitjans de juliol. És un curs que està plantejat com una reflexió vers la 
construcció creativa d’imatges fotogràfiques, i que tractarà del comportament dels 
nostres ulls i cervell davant el món que ens envolta i volem fotografiar.

Com a fita important, el dia 5 de juny Sergi Centelles, fill del fotoperiodista 
Agustí Centelles, farà donació a l’AFC d’una fotografia original del seu pare, extreta 
de la seva pròpia col·lecció. Fóra convenient que hi sigui present el major nombre 
de socis en mostra d’agraïment. 

Per altra banda, sentim comunicar-vos que Aniceto Izquierdo, Vocal de 
Biblioteca, s’ha donat de baixa de l’AFC. Serà substituït per Umberto Victòria, que 
ha assumit de molt bon grat el càrrec. 

Conseqüents amb el que dèiem a l’anterior editorial, en el sentit que s’havia 
iniciat un toc de renovació de la nostra entitat, ara us comuniquem que hem 
acordat un projecte de remodelació i transformació, per tal de donar-li un caire de 
modernitat i sobretot aprofitar els espais que creiem que estan infrautilitzats, que 
s’iniciarà a finals de juliol. En el proper editorial donarem més informació, farem 
una més amplia descripció. De moment us avancem que per tal motiu la seu de 
l’AFC romandrà tancada des del 14 de juliol. 

Podeu estar segurs que aquestes modificacions són necessàries i estan pensades 
en benefici dels nostres associats. Som conscients dels inconvenients i les dificultats 
que per alguns això pot representar, sobretot en aquests moments difícils, però el 
reconeixement i la història de la nostra entitat exigeix que la imatge que projecta el 
seu local i les seves instal·lacions estigui d’acord amb el seu prestigi institucional. 
Sabem que així es reconeixerà i amb l’empeny de  tots i totes ho tirarem endavant.

Francesca Portolés
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EDITORIAL



Model

Sílvia

Maig 5
17:30 h.

Nu artístic

Model

Laura

Maig 23
17:30 h.

Nu artístic
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LLUM ARTIFICIAL

SESSIONS D’ESTUDI

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat



El  passat dia 25 de març va tenir lloc a la sala Nou Espai la inauguració de l’exposició fotogràfica titulada 
“Mis Blancos y Negros” de l’autor Xavier Salvans. Aquest soci i amic és un excel·lent fotògraf autodidacta que 
ens  ha presentat una exposició cada any, totes elles d’una temàtica 
concreta però aquesta vegada ha volgut mostrar-nos una obra dife-
rent. Obres en blanc i negre on veiem natura i paisatge, festes popu-
lars, actuacions de mims i unes poques que ell descriu com minima-
listes.

El  dia de la inauguració l’amic Xavier estava molt contrariat per-
què el  laboratori on van editar-li les copies va tenir una errada que 
consistia en una dominant entre lila i blava que feia que unes  foto-
grafies tan extraordinàries, com sempre són les d’aquest autor, fossin 
un material  no massa adient  per a l’exposició. La sala era plena de 
públic,  familiars i coneguts d’ell; un bon amic va fer-li una presenta-
ció molt poètica i  emotiva que glossava l’obra i descrivia com és en 
Xavier: home de poques paraules, meticulós, detallista i sensible. Així 
es com nosaltres també el veiem.

Oblidat l’incident de les còpies i veient  els originals tan perfectes 
faré una petita ressenya d’algunes de les fotografies que més m’han 
agradat. Impressionant vista del Pic de les  Agulles al Montseny, co-
bert  per una espessa boira. Tota una gamma de grisos molt ben defi-
nits.  L’actuació d’un mim en primer pla amb la cara i les mans total-
ment blanques impactant amb  la foscor del fons.  Enquadrament força 
encertat. Una partida d’escacs. En primer pla les fitxes blanques que 
volen derrotar a  les negres del darrere. La cara desdibuixada del ju-
gador ens fa imaginar com serà de complicada la partida.  Un arbre 
solitari  despullat de fulles, sembla estendre les seves moltes branques 
cap al  cel cercant l’escalfor del sol d’hivern. Una simple paret enca-
lada d’on pengen uns antics fils elèctrics fan d’aquesta obra minima-
lista una gran fotografia amb  unes ombres  que amplien el  contingut 
dels desgastats fils.  Un molí  de vent amb  les aspes movent-se pel 
vent. Infinitat de núvols fan d’aquesta imatge una fotografia molt 
bucòlica.  I acabo amb  la meva obra preferida.  Una muntanya plena 
d’estries rocalloses amb un núvol al bell  mig  del cim i un altre que es 
va atansant. La llum és molt càlida en contraposició amb l’aspror de 
les roques.

Cal  felicitar l’amic Xavier per aquesta bona mostra i demanar-li 
que segueixi treballant  a la seva manera tan elegant. Mirar les seves 
exposicions és rebre una lliçó de fotografia. Esperem amb moltes 
ganes la propera.

Elisenda Domingo
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EXPOSICIÓ Xavier Salvans

 SALA NOU ESPAI “Mis blancos y negros”

Foto: Agustí Codinach 



El curs s'impartirà exclusivament als socis de forma total-
ment gratuïta.

Calendari i horaris: Del 7 de maig al 7 de juliol de 2014. 
Son 20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores a impartir 
els dilluns (excepte el primer dia que es farà en dimecres) de 18:30 a 20:30 hores.

Programa: Que és Lightroom i com ajuda al fotògraf. Lightroom 5 comparat amb 
altres programes d'edició. Gestió de carpetes de fotografies. Gestió dels catàlegs. 
Importació. Selecció, valoració i catalogació. Correccions de òptica i de perspecti-
va. Revelat bàsic. Altres ajustos globals. Ajustos locals. Més enllà del revelat. Expor-
tació. Impressió. Objectius.

Al final del curs els alumnes podran revelar les seves fotografies tirades en RAW, 
i també en JPG, emprant tots els recursos que Lightroom 5 els proporciona.

També podran organitzar millor el seu arxiu fotogràfic amb l'ajuda dels molts 
recursos que Lightroom els aporta per ordenar i trobar qualsevol fotografia.

El curs estarà a càrrec d’en Josep Vicente.
Us animem a participar.

Inscripcions: formacio@afc.cat
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7/5 al 7/7 de 2014 de 18:30 a 20:30 h.
Dilluns (excepte la 1ª sessió que serà dimecres).

Inscripcions: formacio@afc.cat)

CURS

LIGHTROOM

Josep Vicente

mailto:formacio@afc.cat
mailto:formacio@afc.cat
mailto:formacio@afc.cat
mailto:formacio@afc.cat


El passat dia 22 el soci 
Umberto Victoria, amb una 
llarga experiència en fotogra-
fia d'estudi, ens va obsequiar 
amb un taller d’il·luminació 
molt interessant. 

Al matí es va fer una expo-
sició teòrica sobre el material 
que habitualment es fa servir 
a l'estudi i va fer fotografies 
utilitzant alguns esquemes 
d'il·luminació bàsics que, per 
començar a practicar, són de 
molta utilitat.

A la tarda vàrem fer tandes 
de mitja hora fent fotografies a 
l'estudi a una guapíssima, i 
fotogènica, model. La mitja 
hora va passar volant.

Una iniciativa que agraïm a 
l’Umberto, ja que ens ajudarà 
a aprofitar millor l'excel·lent 
estudi que tenim a l’Agrupa-
ció. Estaria molt bé que més 
endavant es tornés a fer.

Josep Vicente
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Umberto Victòria

IL·LUMINACIÓ EN ESTUDI

TALLER
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
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b/n

Andreu Clapés - 8,33

Març: La solitud de la gent gran

Carles Punyet Miró - 8

Salvador Fontserè - 9
· Premi del mes

Anna Barnés - 8
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Toni Torres - 7,67

Francesca Portolés - 7,33

Victor Closa - 7,33

Josep Mª Bonjoch - 7,33
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats

116

color

Març: La solitud de la gent gran

Juan Manuel Benavente - 9
· Premi del mes

Salvador Fontserè - 8

Francesca Portolés - 8,67

Anna Barnés - 8,33
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Maria Teresa Pujol - 7,67

Jaume Llopart - 8

Montserrat Badies - 8

Alejandro Pérez-Pérez - 8

Eduard Couchez - 7,67



Tres autores, tres temàtiques, tres visions. Un llenguatge: la fotografia.
Jugant amb  la idea del  que és privat i el  que és  públic, aquests joves artistes:  Sarai Rua, Dani Pujalte i Lea 

Tyrallová, ens duen pel camí d’allò que els és  proper: la família, el cos i els espais orfes. Cada fotografia està 
pensada amb  cura, res queda a l’atzar, però al mateix 
temps tenen una frescor que s’agraeix.

Lea Tyrallová troba en el  cos barrejant-lo amb  el 
paisatge i  diferents textures, un precís  llenguatge 
poètic  i  ens porta a veure pell/pedra, pell/fulla, pell/
fusta  en un intent  de fusió arribant a  esvanir-se, 
dissoldre's fent-nos oblidar on comença el cos i on la 
natura. Els porus del cos fan que la pell  tova d'una 
espatlla sigui pur granit només suavitzada per una 
fulla  descansant com un ocell  o un tatuatge. Una 
boca entreoberta s'omple de confeti abandonat en un 
camí on queda llunyà el record de la festa.

Dani Pujalte ens trasllada a uns espais muts, 
inexistents,  despullats, aquells que envolten qualsevol 
ciutat que són al mateix temps impersonals i 
universals. Ens trobem amb  escales que semblen no 
arribar enlloc, persianes rovellades a mig  tancar.  Angles, 
cantonades, arbres despullats,  plantes mig  mortes, murs que 
traspuen humitat, en suma: espais que sembla que mai han 
estat ocupats  per ningú i de tant en tant  apareix un ésser solitari 
i aïllat que sembla formar part del paisatge.

Sarai Rua ens mostra la família en la seva quotidianitat,  en 
la  intimitat,  compartint moments, projectes, silencis i  riures. 
Unes fotografies molt acurades, ben triades i amb uns 
enquadraments que emfatitzen allò que ens vol mostrar: la 
complicitat del vincle familiar que es tradueix en la naturalitat 
en què es  mouen (ens movem) perquè aconsegueixen que les 
situacions ens resultin familiars: nostres i seves, intercanviables.

En resum, tres mirades joves amb una bona trajectòria i 
reconeixement nacional i internacional que aporten aires nous 
que tant agraïm a la nostra Agrupació.

Text i fotografies: Carmen García Portabales
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EXPOSICIÓ Sala Bruno Argemí
PROP - Alumnes de l’IEFC

Lea Tyrallová

Dani PujalteSarai Rua

Foto: Agustí Codinach 



Participants: Tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Obres: Un màxim de 3 per autor, fetes a la nostra Agrupació en les sessions col·lectives 

dels dos últims anys.
Presentació: Reforçades amb cartolina rígida 30 x 40 cm vertical, d’un gruix d’1 a 3 mm. 
Format: Lliure.
Modalitat: Totes les tècniques.
Pliques: Nom i cognoms de l’autor al darrere de l’obra.
Admissió: Fins el 20 de juny del 2014.
Veredicte: El dia 26 de juny de 2013 a les 19.00 hores.
Premis: Un primer, un segon i un tercer premi, que seran lliurats en el Dinar de Germanor.
Exposició: Del 27 de juny a l’11 de juliol del 2014 al Racó del Soci.

Participants: Podran participar-hi tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 
que ho desitgin.

Tema: Lliure.
Obres: Arxius digitals amb un màxim de 3 per autor. No cal que tinguin unitat temàtica. 

Els arxius digitals que es presentin no han d’haver estat obres premiades en el Concurs 
Lliure ni reproduccions d’altres autors.

Presentació: Els arxius digitals es presentaran en un CD on hi haurà escrit el nom de 
l’autor i el títol de les obres. Els títols de les obres hauran de coincidir amb els noms 
dels arxius gravats al CD. Els arxius hauran de tenir almenys 2000 pixels pel costat més 
petit, una resolució de 300 ppi i estar en format JPEG a la màxima qualitat. Si l’autor 
vol un ordre de projecció haurà de numerar els arxius.

Premis: Un premi d'Honor de 60 € i Trofeu a la millor col·lecció de tres obres. Dos premis 
de 30 € i Medalla a les dues millors obres individuals. Els premis no es podran declarar 
deserts i no es concedirà més d’un premi per autor. 

Jurat: Estarà format per tres persones qualificades.
Admissió: Fins a les 20:00 hores del dia 16 de juny del 2014.
Veredicte: Serà públic el dia 19 de juny del 2014, a les 19.00 hores.
Projecció i lliurament de premis: El 8 de juliol del 2014, a les 19.30 hores.
Notes: Tots els CD presentats al concurs seran retornats als seus autors a partir de l’1 de 

setembre del 2014. L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es reserva el dret de fer 
duplicats dels arxius guanyadors per formar part del Museu de l'Entitat. L’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya no es fa responsable de qualsevol deteriorament fortuït dels 
arxius o dels CDs. El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les 
bases per part del concursant.
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FOTOGRAFIA D’ESTUDI - 2014

ARXIUS DIGITALS - 2014

CONCURSOS SOCIALS



El passat dia 15 d’abril el nostre consoci i amic Dani Garcia ens va portar una exposició de 
fotografies al Nou Espai. En aquesta ocasió ha volgut mostrar-nos una sèrie d’imatges en que 
l’element principal és la boira.

La Vall de Bianya (La Garrotxa) en temps de boires. Bells casals, cases de pagesia, ermites, 
esglésies romàniques d’interès turístic, indrets acollidors de tots els colors del verd, poblacions 
carregades d’història. 

Els Hostalets d’En Bas, els seus balcons de fusta carregats de flors, les rajoles vermelles de la 
plaça respiren net després de sentir les carícies de la boira, amb les campanes humides del 
campanar de l’església. Els patis interiors i un d’ells amb una tartana d’aquelles d’abans , sense el 
cavall (deu estar pasturant per aquells prats tan fresquets) i dalt del primer pis a la barana hi ha una 
senyora que podria ser la masovera, si més no, té una certa semblança a la dona de l’autor. Un 
paraigua vermell gira cap els balcons amb senyals d’identitat. Besalú amb el magnífic pont 
medieval sobre el riu Fluvià, una transparència suau després de la boirina. Castellfollit de la Roca 
dalt d’un imponent cingle basàltic.

Canvi de comarca. La Vall d’Aran. La bonica població d’Arties amb dues imatges d’aquesta 
meravellosa terra aranesa amb les seves cases de pedra i fusta i les teulades de pissarra, amb 
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Dani GarciaEXPOSICIÓ SALA Nou Espai

Boires de tardor



l’església romànica de Santa Maria i la gòtica de Sant Joan amb el riu Garona escampant les seves 
boires per la riba, donant una llum radiant.

Emoció personal, un delit i un sentiment de captar amb la càmera la boira que poc a poc es va 
diluint i canviant el mateix paisatge, i abans que això passi el nostre amic Dani allí està i ens 
mostra el que la boira pot oferir-nos... un cant a la natura, si més no, amic Dani, voldria dir una 
opinió molt personal... Trobo a faltar l’ambient humà, diluït per la força de la boira, són elements 
que en qualsevol moment d’espera poden aparèixer i poden donar caliu personal a la foto. És una 
opinió.

Desitgem que aquesta experiència hagi estat satisfactòria i animem al Daniel a continuar 
treballant per tornar a veure una altre exposició. Endavant.

Jordi Borrell

Foto per a en Joan Colom feta al MNAC el dia que vam anar a veure la seva exposició. Com 
estava previst, se li va enviar una còpia, de la que hem rebut l’agraïment per part de la família.
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JOAN COLOM



La millor manera d’aprendre és practicant i amb aquesta finalitat programem sortides 
fotogràfiques per tal que els alumnes dels cursos facin fotos tenint al costat qui els 
resolgui algun dubte que 
pugui sortir, que no sempre és 
algun dels professors, donat 
que sempre trobarem algun 
altre company prou capacitat 
per ajudar, fins i tot sovint als 
mateixos mestres.

El dissabte 5 vàrem anar a 
Montjuïc, fent un recorregut 
començant pel Castell, el 
Mirador de l’Alcalde fins als 
Jardins de Mossèn Cinto 
Verdaguer, des d’on alguns ja 
vàrem marxar a casa.

Una altra de les idees és que les fotos que vàrem fer serveixin per treballar-les 
posteriorment a les classes de Photoshop i algunes també per posar-les a l’Expo dels 
alumnes que està programada per al proper 6 de maig.

A la foto de grup podeu veure que no tots són alumnes, doncs aquestes sortides 
sempre són obertes a tots els socis. Com veieu ens hi vàrem apuntar una bona colla.

Pere Romero
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SORTIDA (comentari)

Montjuïc

Fotografies: Robert Molins

5-4-2014



Dissabte, 10 de Maig de 2014, a les 7:45 h; sortida a les 8 h.
Lloc de trobada: carrer Bergara xamfrà Balmes.
Preu: 37 euros, inclou l’autocar i el dinar. 

ITINERARI 
8:00 h - Per l’autovia A7 direcció a Monistrol de Montserrat, i després en direcció al 

Monestir. 
9:15 - Es preveu l’arribada al Monestir, on pararem per esmorzar.
10:00 - Temps lliure per visitar el que vulgueu. Recomanem:

Visitar el Museu per veure les principals col·leccions de pintura moderna amb 
obres d’artistes catalans com Rusiñol, Casas, Nonell, Mir, Picasso i Dalí i una 
representació d’impressionisme francès, amb Renoir, Monet, Sisley i Degàs. I 
d’arqueologia també veureu una mostra d’objectes de les cultures de Meso-
potàmia, Egipte, Xipre, i Terra Santa. Preu d’entrada al Museu de pintura moder-
na i arqueologia: 10 €.

Funiculars de Sant Joan i la Santa Cova. El funicular de Sant Joan, es una magnífica 
forma d’apropar-se al parc natural mentre es contempla una de les millors vistes 
de la muntanya, i el funicular de la Santa Cova uneix el monestir amb aquest 
punt, on també es pot admirar el Rosari Monumental, amb obres d’artistes mo-
dernistes com Gaudí, Puig i Cadafalch i Llimona, entre altres. Preus: Funicular 
Sant Joan, bitllet d’anada i tornada 8,10 €, bitllet col·lectiu 7,20 € (mínim 25 
persones); Funicular Santa Cova, anada i tornada 3,15 €, bitllet col·lectiu 2,80 € 
(mínim 25 persones); Funicular Sant Joan+Sta.Cova anada i tornada 9,00 €.

14:00 - Agafarem l’autocar per anar a Monistrol de Montserrat per dinar al Restaurant 
Guilleumes (Tf. 938 284 065, Sr. Joan López).

17:00 - Sortida del restaurant per fer, com sempre, la fotografia de grup i donar una 
volta pel Poble de Monistrol fins les 18 hores, on agafarem l’autocar per anar cap a 
casa.

18:30 - Parada tècnica, 10 minuts a l’autovia.
19:30 - Arribada a Barcelona i fi del viatge.
Com de costum, el divendres dia 30 de Maig, un jurat de l’Agrupació farà el veredicte 

del concurs de les fotos de l’excursió, així que feu-ne moltes i presenteu-ne dues al 
concurs de mida 20x30 sense muntar abans del 25/05/2014, i que guanyi el millor.

MENU (servit amb safates per compartir) 
 1er Plat: escalivada, amanida de l’horta, patates al caliu, pa torrat, all i oli.
 2n Plat: botifarra, pollastre i xai, mongetes amb all i oli negat, patates fregides.

 Per als que mengen peix: Bacallà amb samfaina.
Postra: Crema catalana
Vi de la casa o Sangria de vi, aigua, cafè i copa de cava.
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SORTIDA 10-5-2014

Montserrat



Data prevista: 17 de Maig.

PUNT DE TROBADA: A les 8:30 h.

METRO (L3) CANYELLES - Sortida Parc de 
Josep Maria Serra Martí.

PUNT DE TROBADA DE FINAL D'ACTIVI-
TAT: Plaça Major de nou Barris - Davant 
de l'Ajuntament del districte.

HORARI DE L'ACTIVITAT: De 9 a 12 h.

PREU: 6 € per pagar a la model.

INSCRIPCIÓ: sortides@afc.cat

El Parc Central de nou Barris és el segon 
parc més gran de Barcelona.

El projecte arquitectònic del parc ha estat 
guardonat amb el premi internacional 
d’arquitectura International Urban Lands-
cape Award 2007.

Des del punt de vista fotogràfic cal destacar 
la gran varietat d'espais diferents dintre 
del parc. Trobarem aigua, vegetació, edi-
ficacions i mobiliari urbà de disseny molt 
característic d'aquest parc. 

 En resum, es pot dir que disposarem de moltes oportunitats de fer bones fotografies i 
de que la model es pugui lluir.
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SORTIDA 17-5-2014

SORTIDA FOTOGRÀFICA amb model - Parc de Nou Barris

mailto:sortides@afc.cat
mailto:sortides@afc.cat


És un treball preparat durant quasi un any, en què es presenten diferents formes de fer i mani-
pular la fotografia, donant un resultat acurat i diversificat que pot ser interessant veure i valorar.

Dolores Bañón (1): Fotografia urbana. Elisenda  Domingo (2): Retrobament de la imatge del 
grafiti. Maria Duran (3): El mar no necessita Photoshop. Teresa Gironès (4): Retrats amb la finalitat 
de trobar l’esperit del personatge. Pilar Masbernat (5): Tècnica  fotogràfica al carbonet en blanc i 
negre. Pepita Sulé (6): Retrat d'estudi a color valorant l’estètica i bellesa.

L’afició a la fotografia de Pilar Iglesias comença pels anys 90. Va fer fotografia analògica (B/N) a 
L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i per dos anys consecutius va haver d’abandonar els 
estudis a causa de problemes de salut. Ironies del destí. A rel d’una altra malaltia reprèn, ja fa set 
anys, com a teràpia alternativa el seu hobby fotogràfic realitzant estudis a l’Escola de la Dona, 
centre cívic Can Leonard d’Alella i centre cívic Can Felipa de Barcelona. Aquesta és la seva prime-
ra exposició individual. L’ha titulat “Expressions” i és una recopilació de retrats d’amics i familiars.

Aquesta és la tercera part d’una trilogia sobre el comerç en el Món, en sentit ampli. La primera 
i la segona, ja presentades al Nou Espai, van estar dedicades als “Mercats del Món” i als “Establi-
ments del Món”, i en aquesta tercera, sota el nom de “Cartells i rètols del Món”, es pretén comple-
tar una visió global de l’activitat comercial, ja que no es tracta solament de la venda de productes 
i mercaderies, sinó també de tot tipus de serveis. L’especialitat fotogràfica de Xavier Giménez ha 
estat sempre la de viatge, fet que podem observar ja que les seves fotografies recullen instantànies 
dels cinc continents.

125

Pilar Iglesias - “Expressions” del 12/6 al 28/6 de 2014

PROPERES EXPOSICIONS
Grup de dones - “Sis visions” del 5/5 a l’1/6 de 2014

651 2 3 4

Xavier Giménez - “Cartells i rètols del món” del 26/5 al 10/6 de 2014



A l’anterior Butlletí es va obviar de posar l’autor, Agustí Codinach, de les fotografies de les se-
güents activitats: xerrada d’Antoni Picas i exposicions d’Antonio Bolea i F. Xabier Lete. Demanem 
disculpes per l’oblit.

International Salon of Photography “Photo Artist 2014”, organitzat per New Camera Club – 
Suissa. Miquel Peiró 7 acceptacions.

International Foto Salon City Soul 2014, organitzat per Ahmed Abdulazim Photo Divan-
Egipte. Miquel Peiró 3 acceptacions.

Primer Trofeu Internacional de Fotografia AFES, organitzat per Asociación Fotográfica 
Enfoque Selectivo. Miquel Peiró 2 acceptacions.

3rd. International Salon of Photography “Woman 2014”, organitzat per Photo Club Novi 
Sad-Serbia. Miquel Peiró 11 acceptacions i Menció Honorifica.

El nostre consoci i amic Jaume Vilató exposa la seva obra titulada “De Maó a Barcelona” al 
Casal de la Gent Gran Can Fàbregas, Plaça Pere Figuera i Serra, 1 de Barcelona des del 9 
d’abril al 3 de maig de 2014. Estem segurs de que tindrà un gran èxit i esperem veure 
aquesta exposició a la nostra Agrupació ben aviat.

La Carme Ollé i el seu germà Ei Point, han 
estat seleccionats per a participar a la 5ª edició 
de la Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo de la Fundación ONCE. En 
aquest certamen artístic que reuneix pintura, 
escultura, gravats, fotografia, vídeo-art i 
instal·lacions, el tema que s’ha tractat ha estat 
“El cuerpo”. La fotografia mostra el treball 
presentat pels nostres consocis.

Aquesta és un “remake” de l’expo "L'arbre 
del Park" que confeccionà la Carme l’any 2004 i 
que s’exposà a l’hospital de la Vall d'Hebron. 
S’han revisat les imatges digitalitzades 
anteriorment i procedents de fotografia 
analògica (tipus de fotografia amb la que la 
Carme ha anat treballant fins el 2013 quan ja és 
quasi impossible trobar material analògic). El 
nou tractament digital l’ha realitzat l’Ei Point, 
amb l’ajut dels ensenyaments rebuts als cursos 
de l’AFC, tant de fotografia bàsica d’en Manel 
Mataró com de Photoshop d’en Josep Gavaldà i 
en Pere Romero.
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ERRADES

Maig

RESULTATS DELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

NOTES

ELS NOSTRES SOCIS EXPOSEN

V Bienal de Arte Contemporáneo ONCE



  · El nostre consoci i amic José Sáez López ens ha donat una filmadora de Cinema marca Nikon  model 
8Xsuper Zoom nº 703862.

  · El nostre consoci i amic Luis Sánchez Narro ens ha donat un visor de diapositives amb llum de 10x12,5 
cm. Un joc d’objectius de vídeo marca Hama (un tele i un gran angular). Un fotòmetre per flash marca 
Capital model EF1. Un flash electrònic Marca Expolux model 422. Un flash electrònic marca National 
model PE-120M. Un extractor de pel·lícula de 35mm. Un flash electrònic marca Maxwell model M-100 
Slave. Una càmera compacta marca Sontec model Sc-506. Una càmera compacta digital marca Benq 
model DCE300. Un projector de diapositives marca AGFA model Diamatic 1500 nº 2120.

  · El nostre consoci i amic Daniel Garcia Valls ens ha donat una càmera reflex digital marca Lumix model 
DMC-FZ30 nº 55811789-R.

  · El nostre consoci i amic Albert Soler Angles ens ha donat un projector de diapositives antic marca 
Woiglander. Una càmera compacta marca Regula model 218LE. Una càmera compacta marca Starmark 
model A-303.

  · El Sr. Xavier Mas Costa ens ha donat una càmera reflex de 35 mm marca Yashica model FX-3 nº 7211609 
amb òptica Yashica Zoom de 28-80 nº 8716894. Un tele-Zoom de 75/200 marca Yashica nº A13232. Un 
objectiu de 28 mm marca Sigma nº 1032594. Un flash marca Metz model 30BCT4.

Dia 5, dilluns, 19:30 h. Inauguració a la Sala Bruno Argemí, de l’exposició fotogràfica del 
“Grup de dones de l’AFC”.

Dia 6, dimarts, 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició realitzada pels alumnes 
integrants dels cursos de formació.

Dia 7, dimecres, 18:30 a 20,30 h. Inici del curs de Lightroom impartit per Josep Vicente.
Dia 8, dijous, a les 11:30 h. Visita guiada i gratuïta “Colita, perquè si”, a la Pedrera.
Dia 8, dijous, a les 19:30 h. Projecció de l’audiovisual “Els llibres”, coordinada per Dolores 

Bañón i Agustí Codinach.
Dia 8, dijous, a partir de les 17:30 hores. Sessió d’estudi amb la model “Sílvia”.
Dia 10, dissabte, 7:45 h. Trobada al carrer Bergara. Sortida excursió a Montserrat.
Dia 17, dissabte, 8:30 h. Trobada per la sortida fotogràfica al parc Central.
Dia 23, divendres, a partir de les 19:30 h. Sessió d’estudi amb la model “Laura”.
Dia 26, dilluns, a les 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició “Cartells, rètols del 

món”, de l’autor Francesc Xavier Giménez.
Dia 26, dilluns, a les 19:30 h. Veredicte del concurs “Fira de Sant Ponç”.
Dia 27, dimarts, a les 19:30 h. Reunió del Grup de Dones.
Dia 29, dijous, a les 19:30 h. Veredicte Concurs Temes Obligats “Autoretrat”.
Dia 30, divendres. Veredicte concurs “Excursió a Montserrat”. 

Dimarts, 3 de juny, 19:30 h. Inauguració a la Sala Bruno Argemí de l’exposició “Con otra 
mirada” de Margarita Fresco.

Dijous, 5 de juny, 19:30 h. Lliurament a l’AFC d’una fotografia original d’Agustí Centelles.
Dijous 12 de juny, 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició “Expressions” de Pilar 

Iglesias.
Divendres 19 de juny, 19 h.  Veredicte del “Concurs d’arxius digital 2014”.
Dilluns 26 de juny, 19 h. Veredicte del “Concurs social de fotografies d’estudi 2014”. 
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ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE MAIG

AVANÇAMENT D’ACTIVITATS DEL MES DE JUNY

2014NOTES i ACTIVITATS
DONACIONS AL MUSEU
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