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Agrupació	  Fotogràfica	  
de	  Catalunya Creu de  Sant Jordi

JULIOL-AGOST  2014



Donat	  que	  hem	  hagut	  de	  restablir	  les	  direccions	  de	  correus,	  hem	  detectat	  que	  alguns	  socis	  no	  reben	  
els	  e-‐mails	  de	  comunicació.	  Qui	  no	  els	  rebi	  pot	  enviar	  un	  missatge	  a	  secretari@afc.cat	  	  dient	  "jo	  no	  
rebo	  les	  comunicacions"	  i	  es	  mirarà	  de	  resoldre	  l’abans	  possible.

Com	  vaig	  anunciar	  a	  l’anterior	  Butlletí,	  el	  dia	  1	  de	  setembre	  s’inaugurarà	  a	  la	  nostra	  Entitat	  una	  ex-‐
posició	  que	  és	  un	  document	  inèdit	  de	  la	  I	  Guerra	  Mundial	  (1914-‐1918).	  Imatges	  que	  ens	  endinsen	  
en	  plena	  guerra,	  en	  poblacions	  del	  nord	  de	  França	  com	  Artois,	  Champagne,	  Arras,	  Reims,	  Chalons,	  
Verdun,	  entre	  d’altres...	  Veurem	  trinxeres,	  presoners,	  cadàvers,	  obusos,	  pobles	  destruïts,	  paisatges	  
desolats,	  etc…	  Totes	  les	  imatges	  es	  podran	  visualitzar	  de	  diverses	  maneres:	  penjades	  a	  la	  paret	  so-‐
bre	  suport	  de	  paper	  i	  emmarcades,	  projectades	  a	  la	  pantalla	  com	  anàglifs	  amb	  l’ajut	  de	  les	  ulleres	  
bicolor	  i	  també	  per	  mitja	  d’un	  visor	  estereoscòpic	  de	  gran	  tamany	  que	  permetrà	  veure-‐les	  tal	  com	  
realment	  les	  va	  produir	  el	  fotògraf.	  Puc	  assegurar	  que	  aquesta	  serà	  la	  primer	  exposició	  commemo-‐
rativa	  de	  la	  Gran	  Guerra	  	  que	  es	  farà	  a	  Barcelona	  i	  possiblement	  	  a	  Catalunya	  i,	  per	  a	  tots	  i	  totes	  no-‐
saltres,	  que	  sigui	  a	  l’AFC	  ha	  de	  ser	  una	  gran	  satisfacció.
US	  HI	  ESPEREM!	   Francesca	  Portolés

Carme	  García	  Padrosa	  1915,	  	  i	  Robert	  Doisneau	  1912,	  una	  mateixa	  generació	  fotogrà?ica.	  
Carme	  García	  Padrosa	  i	  el	  seu	  univers	  femení	  

Impartida	  per:	  Magdalena	  Mauricio,	  Doctora	  per	  la	  universitat	  de	  
Barcelona	  (2001)	  i	  comissària	  d´exposicions	  de	  dones	  artistes.	  Dia	  i	  
hora:	  Dimecres	  17	  de	  setembre	  a	  les	  19,30	  h.	  Lloc:	  a	  l’Agrupació	  Fo-‐
togràgica	  de	  Catalunya,	  carrer	  del	  Duc,	  14.	  Descripció	  del	  tema:	  En	  
primer	  lloc,	  situar	  Carme	  García	  Padrosa	  al	  seu	  lloc	  històric	  que	  li	  
correspon.	  A	  continuació,	  les	  seves	  fotogragies	  formen	  part	  	  d´un	  co-‐
rrent	  històric-‐polític;	  és	  a	  dir,	  la	  fotògrafa	  la	  Carme	  García	  i	  el	  
fotògraf	  Robert	  Doisneau,	  surten	  al	  carrer	  i	  busquen	  les	  instantànies	  
del	  moment	  present.	  Finalment,	  cal	  dir	  que	  per	  la	  Carme	  García,	  és	  
una	  postura	  política,	  fruit	  del	  "Front	  Popular"	  (unió	  de	  les	  forces	  po-‐
lítiques	  d´esquerra),	  que	  es	  produí	  a	  Espanya	  al	  febrer	  de	  1936,	  i	  a	  
França,	  al	  maig	  	  del	  mateix	  any.	  Carme	  García	  Padrosa	  s´enfronta	  
amb	  el	  fet	  de	  ser	  una	  dona,	  i	  ,per	  aquesta	  raó,	  sent	  la	  necessitat	  de	  
parlar-‐ne.	  De	  reproduir	  dones	  en	  qualsevol	  situació.	  Malgrat	  que	  el	  
seu	  univers	  fotogràgic	  acull	  altres	  temes,	  les	  seves	  dones	  són	  un	  tema	  
principal	  a	  la	  seva	  obra.
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Tot just començat l’estiu i mentre la majoria es prepara per gaudir d’unes 
merescudes vacances i si més no, d’uns dies de descans i gaudi de l’època estival, 
aquí a l’AFC ens preparem per emprendre les obres de remodelació dels nostres 
espais.

El passat 18 de juny es va celebrar una Sessió Informativa sobre les obres amb 
l’assistència d’un gran nombre de socis i sòcies, la qual cosa reflecteix la 
importància de l’acte i l’interès que suscita l’execució d’aquestes obres.

Cal dir que al començament de l’acte, la Presidenta havia presentat a tots el 
membres del nou Consell Directiu així com col·laboradors i voluntaris, que s’han 
incorporat desprès dels canvis produïts des de la l’Assemblea del mes de gener.

Tot seguit va explicar l’objectiu de la remodelació, com és el de donar-li un 
caire de modernitat i aprofitar els espais que estan infrautilitzats.  

El vocal Xabier Lete, amb el pressupost detallat a la mà va anar desgranant 
cadascuna de les operacions previstes a realitzar, l’arquitecte Alfons Ollé, amb un 
programa de PowerPoint, va anar projectant les diferents estances afectades per la 
remodelació, de manera que els assistents  van poder apreciar la variació entre la 
distribució existent i la que està prevista.

Molt breument, la remodelació consisteix en:
· Ampliar la capacitat de l’estudi fotogràfic i de l’aula digital.
· L’actual Sala de Juntes encabirà el museu i l’espai restant serà una sala de 

reunions.
· La Biblioteca passarà a ser un espai polivalent
· Canvi en la ubicació de la recepció
· Actuacions per millorar la il·luminació de la sala gran i altres punts del local.

En acabar la sessió, l’opinió general era positiva i d’il·lusió pel nou canvi, encara 
que també va haver-hi algú que no va estar massa d’acord amb la necessitat d’una 
nova reforma. 

Un cop fet aquest petit resum, sols ens resta dir que els qui llegiu aquest Butlletí 
observareu que ja hem preparat pel setembre un seguit d’activitats, cursos de 
formació, tallers, xerrades i exposicions, etc, per la quan cosa necessitem tornar 
plens d’energia per poder gaudir i participar en dites propostes. 

Recordareu, que com es va anunciar, l’AFC tancarà el 16 de juliol per començar 
a treballar en les tasques preparatòries. Agraïm als voluntaris que ja s’han apuntat a 
la graella dissenyada a tal efecte  la seva col·laboració i esperem que els que encara 
no ho han fet, no dubtin a apuntar-s’hi. 

No cal dir que el dia 1 de setembre , us esperem a tots i a totes, per celebrar 
plegats la inauguració de la nova cara de l’Entitat.

Bon estiu, bones fotos i bon brindis l’1 de setembre!.
Francesca Portolés
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EDITORIAL



Tenim programats una sèrie de tallers i cursos pel pro-
per trimestre. Els cursos i taller seran impartits pels com-
panys Josep Vicente (Ligthroom), Umberto Victoria (Llum 
artificial de estudi i flash portàtil), Josep Gabaldá (Camera 
Raw, primer nivell Photoshop), Manel Mataró (Basic de 
fotografia) i Pere Romero (Photoshop segon nivell). Gratuït 
per els socis, places limitades. INSCRIPCIONS: 
formacio@afc.cat

Sessions individuals a tractar en un sol dia, Impartides per  
Josep Vicente (les dates i els horaris es comunicaran amb 
antelació): · Organització de l'arxiu fotogràfic dins del disc 
de l'ordinador. · Mides i proporcions, especialment quan es volen imprimir les fotografies. · Curset de E-
xifPro ja que el programa és molt senzill pero està exclusivament en anglès. · Fer fotos en RAW. Avantatges i 
una visió de totes les opcions disponibles. · Longitud focal real i equivalent. Correlació entre focal i tamany 
del sensor. Focals fixes o zoom. Avantatges e inconvenients.                             
Curs d’il·luminació (Strobits) per Umberto Victoria. dimecres de 18,30 a 20,30; dies 8/15/22/29 d'octubre i 5 

de novembre.
Curs de fotografia per Manel Mataró. Dijous de 18,30 a 20,30; dies 2/9/16/23/30 d'octubre.
Curs de Camera Raw i Photoshop I nivell per Josep Gabaldá. Dilluns de 18,30 a 20,30; dies 6/13/20/27 d'oc-

tubre, 3 de novembre.
Curs de Photoshop II nivell per Pere Romero. dimarts de 18,30 a 20,30; dies 7/14/21/28 d'octubre, 4/11/18/

25 de novembre, 2 de desembre.
Farem alguns tallers, com ara de fotografia esportiva, audiovisuals, etc. oportunament s'anunciarà per correu.

Impartit per: Albert Masó. Dia i hora: Dissabte 27 de setembre de 2014, de 9:00 a 14:00. Lloc: a 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, carrer del Duc, 14. Preu: per socis 15 €, no socis 25 €.

L’autor és Llicenciat en Biologia per la UB, està acabant el doctorat, Professor de Fotografia a la 
UNESCO, IEFC, Centre de Tecnologies Avançades (Saragossa), Sonimag, museus i universitats, in-
cloent internacionals. Professor presencial i on-line de Fotografia Tècnico-Científica del CITM 
(UPC). Ha participat en 30 congressos de 10 països i en 9 exposicions, moderant diverses taules 
rodones com les de “Les perspectives de la fotografia digital” i “El canvi climàtic”. És autor de 12 
llibres, 150 articles i obres en fascicles.

En aquest curs s'exposen les bases òptiques de la tècnica d'aproximació o fotografia Macro. 
Aprendrem a fer servir els objectius fotogràfics i tots els accessoris necessaris. Parlarem de les 
dificultats que ens trobem a l’hora d’intentar captar imatges d’elements diminuts, i de com resol-
dre-ho amb el material de cadascú, aconseguint la màxima qualitat d'imatge. Projectarem imatges 

en les que es mostren els resultats que es poden obtenir amb les tècniques 
explicades. També s’explicaran trucs i com elaborar muntatges especials.

Programa: Definició, conceptes fona-
mentals i límits de la fotografia Ma-
cro. Bases òptiques. Característiques 
generals: problemes i solucions. Elec-
ció de l'equip fotogràfic per macro de 
camp. Ràtio: Relació de reproducció.  
Profunditat de camp. Elements i ac-
cessoris de treball. Funcionament dels 
accessoris de treball. Sistemes de sub-
jecció: trípode, ròtules especials... Altres 
complements: fons, difusors i reflectors.
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Taller Els secrets de la fotografia Macro - Albert Masó
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Durant tot el mes de juny hem pogut gaudir d’una de les més genials exposi-
cions fotogràfiques que hem tingut penjades a les parets de la Sala “Bruno Arge-
mí” . He quedat impactat per aquesta exposició i crec que com jo, tots els espec-
tadors que han vingut per admirar-la.

Quatre pinzellades sobre l’autora:
Margarita Fresco, nascuda a Cuba però 

resident a Catalunya des de fa una pila 
d’anys és una fotògrafa molt activa que ja 
havia exposat a l’Agrupació. Es autodi-
dacta i molt innovadora com ens ho de-
mostra en aquesta col.lecció “Con otra 
mirada” , un recull d’obres minimalistes 
amb molta força i que resumeix perfec-
tament la frase de Robert Morris que ha 
volgut plasmar en el pòster de l’exposi-
ció. Diu així: “La senzillesa de la forma no implica la simplicitat de la seva expe-
riència”.

Margarita Fresco ha tingut premis internacionals i ha exposat arreu del món. 
Quan ens parla de fotografia, però, utilitza un llenguatge molt planer, que ens en-
comana les ganes que té ella de fotografiar i de com tot l’atreu i es digne de cap-
tar l’atenció de la seva mirada.

La distribució de les obres a la sala estava molt ben  plantejada. Les obres de 
blanc i negre a una banda i les de color a l’altra. Tot ajuda a encaixar l’idea de la 
geometria que es el principal factor de totes les obres. No en triaré cap perquè 
m’agraden absolutament totes: Les de escales, els interiors, els petits bodegons 
surrealistes, una col·lecció on el mar i el cel són els protagonistes, les de terres i 
textures, etc. He trobar molt intel·ligent captar fragments d’edificis supra-coneguts 
arreu del món com obres de Gaudí, la ciutat de les Arts de València, Els museus 
d’art modern de New York, Barcelona o Bilbao que sempre hem vist tipus postal 
en altres exposicions; en aquesta mostra de la Margarita, les veiem i les recone-
guem des d’una perspectiva nova i fresca. Aquesta es l’altra mirada  a que fa re-
fència al títol de les obres. Jo no en sé gaire d’escriure, així que demano que apa-
reguin moltes fotos perquè una imatge val més que mil paraules.

Acabo dient que el dia de la inauguració tots vàrem quedar bocabadats i plens 
de “feeling” això es el que desprèn aquesta excel·lent mostra d’art fotogràfic. Ens 
trèiem el barret per dir-te “Chapeau” Margarita.

Esperem amb impaciència els teus nous treballs que segur seran tan reeixits 
com aquesta mostra que ens ha robat el cor.

Jordi Camprubí
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BRUNO ARGEMÍ Margarita Fresco

“Con otra mirada”

Fotografia: Francesc Estragué
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El passat dia 27 de maig ,les parets del nostre Nou Espai es van omplir de cartells pu-
blicitaris d’arreu del món . Divertits i variats anuncis que ens van fer viatjar amb un dels 
socis que més ho fa per tots els continents. L’amic i consoci Francesc Xavier Giménez . 
Aquest intrèpid fotògraf ja ens havia presentat amb anterioritat dues exposicions més. 
Una que tractava de mercats  ambulants i l’altra de botigues i comerços . Per completar 
aquesta trilogia, ara va presentar-nos aquesta bona mostra de cartells d’establiments de 
tot tipus, des de els sofisticats i llampants rètols de motels als Estats Units fins a simples 
dibuixos d’establiments de països africans . Aquesta exposició va reunir un gran nombre 
de socis i d’amics de Francesc Xavier que va tenir la paciència d’anar explicant els detalls 
més significatius de cada fotografia.

Les obres, totes elles en color, tenien l’encert de posar el nom del poble i el país on 
van ser captades.

Com disposo de poc espai comentaré algunes de les fotografies que hem triat entre 
l’autor i jo mateixa. Hem pensat en tres continents: Àfrica, Amèrica i Europa i unes po-
ques fotografies de cada continent. 

ÀFRICA: Al Camerun va captar aquest anunci d’una perruqueria per a dones. Molt ben 
dibuixades unes joves amb els seus pentinats complicats i mes petits, una ma i un peu 
que anuncien manicura i pedicura. Es una de les fotografies que trobo més original. A 
Togo va retratar un simple cartell d’un mecànic que també tenia un garatge. Tot molt ru-
dimentari amb un dibuix d’un cotxe i unes eines. Les tonalitats blaves dominen tot el 
rètol. A Benín un gran cartell dibuixat amb roba i calçat hi llegim “Pret a porter” amb un 
número de telèfon ,a una samarreta hi ha gravades “D&G” com si hi poguéssim trobar 
models d’aquesta gran marca. Somiar es de franc. Fotografia molt irònica.

AMÈRICA: Comencem a Reno on un rètol d’estil Art Decó ens anuncia el “Motel Pa-
lomino “ que curiosament té el símbol d’un cavall blanc . Impactant fotografia.
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Xavier Giménez

CARTELLS I RÈTOLS DEL MÓN

NOU ESPAI

Fotografies: Agustí Codinach



A New Mèxic ens quedem impressionats amb l’anunci d’un altre motel que promet 
totes les comoditats de la vida moderna. Excel·lent enquadrament. I a la ruta 66 , prop de 
Missouri, no ens resistim a parar en un altre motel de llampant rètol vermell. Tot ens re-
corda als anys 30 del segle passat.

EUROPA: Hem triat dos cartells captats a la població d’Albi a Franca. Una divertida 
ovella ens convida al “Salad Bar” colors sobris però ben combinats.

Pintat sobre una paret de maons d’obra vista , l’anunci 
d’un restaurant sense cap  dibuix ni massa estridència ens 
fa pensar en que dins trobarem el millor.

Felicitar a Xavier Giménez per aquesta interessant ex-
posició que ens ha permès  visitar amb ell, la publicitat 
d’arreu del món , i entendre que a tots els països tenen la 
seva manera d’anunciar les coses, des de les més com-
plicades a les més simples.

Esperem una propera mostra ben aviat.

Elisenda Domingo
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El passat dia 12 de juny vàrem tenir a la sala Nou Espai una 
apoteòsica inauguració de les fotografies de la nostra consòcia 
i amiga Pilar Iglesias titulada “Expressions”. Per què 
apoteòsica? Doncs perquè va venir una multitud d’amics, 
amigues, familiars i coneguts de l’autora a més de quantitat de 
socis de la casa. Feia autèntic goig veure la nostra Agrupació 
tan plena de públic gaudint d’una de les exposicions més 
sensibles que hem tingut al Nou Espai. També podríem 
subtitular aquesta mostra amb el nom de “La Unió fa la força”. 
La força de l’amistat, de les bones companyes que dies abans 
van ajudar a la Pilar amb tot. Triant les fotos, emmarcant-les, 
rient juntes, mirant de penjar les obres de manera que en 
cabessin, com més millor... Tanta gent implicada vol dir que la 
Pilar es una dona extraordinària, forta, amb ganes de donar el 
millor que té dins i per ella l’expressió vol dir fer fotografies 
sense parar. Dir que es la primera exposició  de la Pilar a  
l’Agrupació però que ha participat en concursos, obtenint 
algun premi, fent les sessions d’estudi, participant en molts 
audiovisuals, penjant fotos al faceboock, etc. Comentaré 
aquestes “expressions” dient que les fotografies les ha triat 
ella , jo les hauria posat totes, però és impossible ,com ja sabeu. Afegir que es nota que li agrada 
molt la canalla i que en aquesta mostra en podem veure força. Anem a les fotos que sortiran al 
Butlletí:

En blanc i negre horitzontal, un avi amb el seu petit net , l’home l’abraça amb molta delicadesa 
i la criatura sembla aliena a la càmera. El total desenfoc del darrera ajuda a centrar-nos en la 
parella retratada.

En color i horitzontal L’avia i el seu net , ella vestida  de negre , molt seria i elegant, ell, el nen, 
com un àngel, vestit de blanc i amb mirada divertida. Un fons neutre perquè res no distregui 
aquesta foto de família que representa com el passat i el futur estan units amb aquesta bonica 
fotografia.

En blanc i negre, la model riu embolicada amb un mocador molt felí, du un pircing  al nas i 
està encantada de ser retratada. Una de les que més m’agraden.

En color i amb un tall magnífic una nena d’ulls blaus ha estat captada per sorpresa . L’expressió 
d’alegria i el detall de que en un ull veiem altres dones fa d’aquesta fotografia un petit poema 
feminista.

El retrat d’un home pensatiu, amb la ma al front , les arrugues molt remarcades de tant cavil·lar. 
Una expressió molt serena la del marit de l’autora que reflexiona i veu un futur ben esperançador i 
així ha volgut la Pilar veure a la seva parella.

En blanc i negre, el retrat d’una noia rossa molt simpàtica i pigada. Captada amb una pose 
molt innovadora. El tall de la imatge és molt impactant .

Per concloure l’article, comentar que la multitud assistent a la inauguració va mirar-se cada 
imatge amb molt deteniment i el que es respirava en l’ambient era una perfecta comunió entre 
l’autora i els espectadors...

Felicitar efusivament la amiga Pilar per aquesta sensible col·lecció d’expressions i demanar-li 
que ens presenti nous treballs el proper any.

Elisenda  Domingo
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Pilar Iglesias

EXPRESSIONS

NOU ESPAI

Fotografies: Agustí Codinach
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
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Maig: Autoretrat

Salvador Fontserè - 9,33
· Premi del mes

Carles Punyet - 8,33

Rogeli González - 8,67

Francesca Portolés - 8

b/n
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Josep Maria Bonjoch - 7,67 Joan Pardinas - 7,33

Josep Soler - 7,67
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
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Andreu Clapés - 9

Maig: Autoretrat

Victor Closa - 8,33

Manel Simon - 9,67 · Premi del mes

Rogeli González - 8,67

color



171

CLASSIFICACIÓ FINAL TEMES OBLIGATS 2013-2014.

PREMIS MENSUALS MONOCROMA

OCTUBRE MANEL SIMÓN
NOVEMBRE SALVADOR FONTSERÉ
DESEMBRE FRANCESCA PORTOLÉS
GENER JOSEP MARIA BONJOCH
FEBRER JUAN MANUEL BENAVENTE
MARÇ SALVADOR FONTSERÉ
ABRIL SALVADOR FONTSERÉ
MAIG SALVADOR FONTSERÉ

PREMIS MENSUALS COLOR

OCTUBRE JUAN MANUEL  BENAVENTE    
NOVEMBRE ANTONI TORRES 
DESEMBRE JOSEP SOLER
GENER JOSEP MARIA BONJOCH
FEBRER LLUIS ULLÉS
MARÇ JUAN MANUEL BENAVENTE
ABRIL PEP BLANES
MAIG MANEL SIMÓN

PREMIS FINALS MONOCROMA

PRIMER PREMI SALVADOR FONTSERÉ
SEGON PREMI FRANCESCA PORTOLÉS
TERCER PREMI JOSEP MARIA BONJOCH
 

PREMIS FINALS COLOR

PRIMER PREMI ANDREU CLAPÉS
SEGÓN PREMI ANTONI TORRES
TERCER PREMI FRANCESCA PORTOLÉS

PREMI DEBUTANT SALVADOR FONTSERÉ
PREMI A LA CONSTÀNCIA
 JOSÉ FCO. AVILA
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Un cop  finalitzats els  cursos i  tallers  d’iniciació a la fotografia i al 
Photoshop, molta gent que els ha acabat  s’ha afegit al  curs de Lightroom 
que ens ha ofert el nostre soci Josep  Vicente, amb una nombrosa 
participació de socis. El curs de 20 hores s’ha dividit en 10 sessions, en 
les que en Josep ens ha anat explicant,  d’una manera molt didàctica, tots 
els entrellats del programa i en especial el revelat del Raw amb  el 
Lightroom. En el curs han sorgit  molts dubtes alienes al curs de 
Lightroom, com son ¿quines mides per imprimir?, ¿on arxivo les 
fotografies?, i  d’altres. En Josep,  amb la seva paciència i bona 
predisposició,  ja ens ha convocat a dos nous tallers per aclarir aquests 
dubtes i en els que suposo ens hi tornarem a trobar tots. Cal aprofitar 
aquests coneixements dels socis, que voluntàriament s’ofereixen per a fer 
tallers  i comparteixen amb nosaltres les seves experiències i les darreres 
novetats. Això ens permet millorar en la fotografia. Gràcies Josep per la 
teva dedicació i paciència.

Veredicte del dia 26 de maig. Els premiats varen ser:
1r Premi Jaume Llopart, 2on Joaquim Giménez i 3r Albert Puche.

Jurat: Jordi Llorca, Miquel Peiró i un membre de la organització de la Fira de Sant Ponç.

El  pasado mes de junio se realizó en las instalaciones de 
nuestra Agrupació el Taller de flash portátil impartido por nuestro 
amigo y consocio Umberto Victoria Ayuso,  con una duración de 
4 horas de teoría y cuatro de práctica. En la parte teórica vimos 
distintos  tipos de flash portátil  y sus diferentes accesorios, tanto 
comprados como fabricados por nosotros mismos.

Iniciamos con un Power Point que nos explicaba los diferentes 
planos fotográficos, después vimos y analizamos 9 esquemas de 
iluminación empleando en cada uno diferentes tipos de difusores 
y reflectores. Contamos con una asistencia promedio de 25 
participantes en los cuatro días que duró el taller.

En la parte práctica primero hicimos pruebas para aprender a 
sincronizar nuestros flashes con los dispositivos de control 
inalámbricos  tomando fotos a pequeños objetos y después en 
turnos  de 10 minutos tomamos fotos a una modelo en una 
locación en la biblioteca de nuestro local.
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ACTIVITATS
CURS LIGHTROOM

Fallo Concurs Fira de Sant Ponç del carrer Hospital

1r 2n 3r

Teresa Tarabal

Taller de flash portàtil



Model: Gala
3 i 10 de juliol
Fons blanc, nu artísitic
de 17,30 a 20 h.

Data prevista:  6 de setembre, tot el dia
L'activitat es centrarà molt especialment les exposicions fotogràfiques que es celebren en 

espais públics cedits per la municipalitat. Totes són de molt alt nivell i una que no falta mai és 
Fotopress, que uns mesos més tard es pot veure a Barcelona. Podeu visitar la pàgina web  VISA.
2014 (VISA pour l'image 2014) on trobareu àmplia informació sobre totes les activitats que es fan 
all voltant d'aquest festival. Les exposicions que podrem visitar estan ubicades al planell que es 
mostra a  la pàgina web Exposicions. La passejada, amb un descans per dinar el migdia ens mostra 
la part antiga del centre de Perpinyà amb alguns indrets interessants per conèixer, i també per fer 
fotografies. PUNT DE TROBADA: Plaça de Catalunya davant del Hard Rock Café. Hora de sortida 
cap a Perpinyà: A les 7:30 h per arribar al voltant de les 10. PREU I FORMA DE PAGAMENT:  Els 
que portin cotxe no paguen res. Els que vagin de passatgers han de pagar 25 € cadascú (cotxe de 5 
places) o 30 € cadascú (cotxe de 4 places). INSCRIPCIÓ: Enviar correu a sortides@afc.cat. 
IMPORTANT: Procureu fer la inscripció al més aviat possible. En fer la inscripció, heu de dir si 
esteu disposats a portar cotxe i si el vehicle és de 4 o 5 places per a poder planificar la distribució 
dels que vagin de passatgers. He copiat literalment de la web de VISA la nota de benvinguda que 
fa el comitè organitzador perquè millor no es pot explicar
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Llum artificial - 3 i 10 de juliol, 13:30 a 20:00 h

Sortida fotogràfica a Perpinyà al festival de fotoperiodisme

Amics de Visa pour l’Image. 
Benvinguts	  a	  Visa	  pour	  l'Image,	  el	  més	  important	  festival	  internacional	  de	  fotoperiodisme,	  que	  té	  lloc	  cada	  
any	  a	  Perpinyà.	  El	  festival	  constitueix	  una	  cita	  excepcional	  per	  als	  enamorats	  de	  la	  fotogragia	  i	  el	  festival	  
reuneix	  milers	  de	  visitants	  que	  comparteixen	  la	  mateixa	  passió	  pel	  fotoperiodisme.	  Exploreu	  les	  exposi-‐
cions	  repartides	  per	  tota	  la	  ciutat	  i	  descobriu	  reportatges	  captivadors,	  realitzats	  per	  fotoperiodistes	  d'a-‐
rreu	  del	  món.	  Assistiu	  a	  les	  vetllades	  de	  projecció	  i	  participeu	  als	  col•loquis	  i	  a	  les	  trobades.	  Per	  tenir-‐ne	  

més	  detalls,	  endinseu-‐vos	  en	  el	  web.	  
Veniu	  a	  Perpinyà....	  us	  hi	  esperem!	  

http://www.visapourlimage.com/ca/index.do;jsessionid=FVBiGYT6WzhKLlJ4vfs8NiRQ
http://www.visapourlimage.com/ca/index.do;jsessionid=FVBiGYT6WzhKLlJ4vfs8NiRQ
http://www.visapourlimage.com/ca/index.do;jsessionid=FVBiGYT6WzhKLlJ4vfs8NiRQ
http://www.visapourlimage.com/ca/index.do;jsessionid=FVBiGYT6WzhKLlJ4vfs8NiRQ
http://www.visapourlimage.com/ca/festival/locations.do
http://www.visapourlimage.com/ca/festival/locations.do
mailto:sortides@afc.cat
mailto:sortides@afc.cat
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Maria Durán

Teresa Gironés Teresa Gironés

Pepita Sulé

Pilar Masbernat Pilar MasbernatPepita Sulé



El  passat 31 de Maig  vàrem tenir un esdeveniment molt important  i  rellevant per a la nostra Entitat, la  Sra. 
Carmen García de Ferrando va fer donació de tota la seva obra al Museu de l’Agrupació Fotogràfica de 
Catalunya.

La Sra.  Carmen, que el proper mes de Juliol farà 99 anys, sempre ha tingut  el desig  de fer donació de tota 
la  seva obra a l’Agrupació, per la  que sent una gran devoció des de que es va fer sòcia el 19 de Juliol del 
1956. El president del  Museu, Antoni Civantos, amb  el que l’uneix una gran amistat des de fa més de 40 
anys, li va comentar que seria ideal que pogués fer la donació ella personalment. La Sra.  Carmen ho va 
comentar amb els seus fills i nets i de seguida va trucar al Antoni Civantos i li va dir: quan ho fem? Dit i fet, 
vam quedar el dia  31 de Maig  a les 12 h. a casa seva i vam anar el Secretari Josep  Lluis Díez, els Vocals 
Albert Floch i Umberto Victoria, el President del Museu Antoni Civantos i com ajudants Yolanda Bentué, 
Agustí Codinach i jo.

Donada la gran importància de l’acte i la gran generositat de la Sra. Carmen, vam organitzar una mica de 
festa per celebrar l’acte  de la donació. En Josep Lluis Díez, en qualitat de Secretari i representant  de l’Entitat li 
va lliurà un ram de flors i tot seguit  ho vam festejar amb  unes pastes i cava, aprofitant per brindar per la Sra. 
Carmen i per l’Agrupació. La Sra. Carmen s’ho va passar d’allò més bé,  explicant moltes anècdotes de 
l’Agrupació, de les seves fotografies, dels seus inicis, etc., i així vam passar una molt bona estona.

Després  es va fer l’acte  simbòlic del lliurament de les fotografies i la signatura  de la donació. El President 
del  Museu es va comprometre amb  la Sra. Carmen que aquestes fotografies,  un cop inventariades, es cediran 
en dipòsit al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), juntament amb  les altres fotografies que ja es van 
cedir en el seu moment. I per finalitzar la cerimònia i  deixar constància, la Sra. Carmen ens va fer una 
fotografia a tot el grup.

Com a sòcia,  i crec que en nom de la resta de companys i socis de l’Agrupació, voldria agrair a la Sra. 
Carmen la seva desinteressada donació i  el  gran afecte que sempre ha tingut vers la  Entitat, els més veterans 
ja  coneixem el compromís que sempre ha mantingut amb la nostra Entitat sent  una gran ambaixadora nostra. 
Per els mes novells,  amb aquests actes, entendreu perquè l’Agrupació ja  fa 91 anys que existeix, i el mèrit ha 
estat i és de tots els socis.

Reportatge fotogràfic: Agustí Codinach, Albert Folch, Umberto Victoria, Yolanda Bentué
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DONACIÓ
CARMEN GARCIA PADROSA (Carmen García de Ferrando)

Teresa Tarabal



El passat 5 de juny varem celebrar un esdeveniment especial a 
l’Agrupació. Tal i com es va anunciar al butlletí del mes de juny, 
el Sr. Sergi Centelles va visitar la nostra seu amb la seva família, 
en commemoració del 105è aniversari del naixement del seu 
pare, l’important fotògraf Agustí Centelles, i amb motiu de la 
donació d’una fotografia original a la nostra entitat.

Es va preparar aquest acte amb molta il·lusió, ja que permetia 
recordar la gran vinculació de l’excel·lent fotoperiodista Agustí 
Centelles amb l’ Agrupació, agrair la generositat del seu fill i 
mostrar la imatge als assistents. A les 19.30 en punt la nostra 
presidenta Francesca Portolés va fer una breu descripció de la 
trajectòria professional del fotògraf. 

Agustí Centelles i Ossó va desenvolupar una activa carrera de 
reporter gràfic a Barcelona durant els anys vint i trenta, destacant 
per la important col·lecció de fotografies de la Guerra Civil. Va 
ser precisament aquest testimoni, que calia salvaguardar, el que 
es va dur en una maleta quan va haver de fugir a França al final 
de la guerra. Internat en diferents camps de concentració, va 
continuar documentant les condicions de vida i l’entorn 
miserable dels refugiats. A l’hora de tornar al país l’any 1944 es 
va adonar que tan important material gràfic havia de ser preservat 
i el va deixar en custòdia a una família de Carcasona. Fins l’any 
1976, ja mort el dictador, no es va poder difondre el seu treball, 
meravellant per la seva qualitat i importància històrica.

Durant l’acte del 5 de juny, en Toni Civantos ens va recordar 
la gran quantitat de fotògrafs de renom que han format part de 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, com Joaquim Pla Janini, 
Claudi Carbonell,  Josep Maria Casals i Ariet,  Pere Català Pic, 
Otto Lloyd, Antoni Campañà, Joan Porqueras, Emilio Godés, etc. 
Cal recordar que Agustí Centelles va dir que l’havien “parit fotogràficament” a l’ Agrupació. I és 
que va ser aquí on va aprendre, en un curset de retoc impartit per Francesc de Baños el 1924.

A la nostra seu hi havia imatges de molts fotògrafs importants, però no havíem pogut comptar 
amb una d’ Agustí Centelles fins a aquesta data. És per això que en Toni Civantos va agrair 
expressament la generositat del fill gran del fotògraf. Un cop arribat el seu torn de paraula, aquest 
mateix va comentar la imatge donada, corresponent a una escena de guerra als carrers de 
Barcelona, senyalant a més que l’enquadrament és en aquest cas diferent de l’ habitual. Després 
de recordar la important vinculació del seu pare amb l’ Agrupació, la nostra Junta directiva li va fer 
entrega d’una placa en commemoració de l’acte.

Per acabar, es va passar un documental rodat per Televisió Espanyola a Catalunya sobre la 
figura d’ Agustí Centelles, on hi havia una entrevista feta en ocasió de la gran exposició preparada 
a la nostra entitat amb motiu del 60è aniversari de l’ Agrupació. Mentrestant, un refrigeri va 
acompanyar l’ animada reunió, on es van trobar gran quantitat d’assistents amb la família 
Centelles. En aquell mateix moment es va voler penjar la fotografia donada, que va quedar a la 
sala de juntes amb les donacions dels nostres fotògrafs més brillants.
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HOMENATGE

Victòria Bonet Carbonell

Homenatge a Agustí Centelles i Ossó (1909-1985)



Francisco A. Robles Sánchez Pau Domingo Ginebra Esteve Manubens Guardiola
Mauro Martínez López Gustavo Sabini Célio Juan José del Ojo Matamala
Xavier Marcos Borrut Josep Lluís Fillat Claver Gabriel Bertrán Niculau

Sydney Harbour International 2014, organitzat per Photographic Exhibitions 
of Australia. Miquel Peiró 8 acceptacions

International Photographic Art Exhibition Lines, organitzat per Ahmed 
Abdulazim Photo Divan d’Egipte. Miquel Peiró 2 acceptacions.

58è. Concurs de Fotografia Artística i de Muntanya, organitzat pel Club 
Muntanyenc l’Hospitalet. Primer Premi tema color: Miquel Peiró. Segon 
Premi tema l’Hospitalet: Miquel Peiró. Tercer Premi tema Muntanya: 
Miquel Peiró- Primer Premi tema Blanc i Negre: Doménec López Alió. 
Primer Premi tema L’Hospitalet: Doménec López Alió.

Es prega als socis Humberto Victoria, Elisenda Domingo, Maite Pujol, 
Carme Ollé, Xavier Lete, Dolores Bañón, Anna Barnés, Ei Point, Jordi 
Camprubí, Agustí Codinach, Pere Romero, Silvia Ametller, Teresa Gironés, 
Margarita Fresco, Pilar Iglesias i Francesca Portolés, tots ells participants en 
l’audiovisual “Cases de Nines” que portin de 10 a 15 imatges el dia 18 de 
setembre a les 19 hores.

Teniu tot l’estiu per treballar. Ens agradaria poder projectar aquest 
audiovisual el proper dia 16 d’octubre coincidint amb el 48è. OPEN 
HOUSE de Barcelona.

Per qualsevol informació us podeu adreçar a Ei Point que és el 
coordinador. EMAIL: FOTOSIMVER@GMAIL.COM

11-12-13 de Julio 2014
Curs de VISIÓ FOTOGRÀFICA i 
LLENGUATGE VISUAL

Info/Inscripcions:
www.gabrielbrau.com
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NOUS SOCIS

NOTES Juliol - Agost

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

AUDIOVISUAL CASES DE NINES

CURS VISIÓ FOTOGRÀFICA

mailto:FOTOSIMVER@GMAIL.COM
mailto:FOTOSIMVER@GMAIL.COM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gabrielbrau.com%2F&h=2AQGeT543&enc=AZPA4WyosSjLl-qDQZaBlI0RE0ayjjIpi6J_Em69QXgQ9ibQt4oHbD2jr1rvZVZ-NL8wkus7YukAv6BZgw1BEnWkYSAoMhkJti5xZDwgPGia2LE_q_rqR_yb620PwNEr8s7cNn9MISD5nURgNSXOLbsseOyw3ZYqWhblAoFzZs0OKg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gabrielbrau.com%2F&h=2AQGeT543&enc=AZPA4WyosSjLl-qDQZaBlI0RE0ayjjIpi6J_Em69QXgQ9ibQt4oHbD2jr1rvZVZ-NL8wkus7YukAv6BZgw1BEnWkYSAoMhkJti5xZDwgPGia2LE_q_rqR_yb620PwNEr8s7cNn9MISD5nURgNSXOLbsseOyw3ZYqWhblAoFzZs0OKg&s=1


Dilluns, 7 de juliol, a les 17,30 h. Reunió Grup de Haykus
Dijous, 10 de juliol, a les 19 hores reunió per l’audiovisual “Casa de 

Nines”, coordinador Ei Point.
 Divendres, Dissabte i Diumenge  dies 11,12 i 13 de juliol s’impartirà 

el  CURS DE VISIÓ FOTOGRAFICA I LLENGUATGE VISUAL  per 
Gabriel Brau.

Des de divendres 16 de juliol fins al dilluns 1 de setembre l’Agrupació 
romandrà tancada per les obres de remodelació.

Dilluns, 1 de setembre, a les 19,30 h. Inauguració de l’exposició “La 
Primera Guerra Mundial a l’AFC”, amb fotografies de la Francesca 
Portolés

Dissabte, 6 de setembre, a les 7,30 h, sortida fotogràfica a Perpinyà al 
festival de fotoperiodisme “Visa pour l’image 2014”.

Dilluns, 15 de setembre, a les 19 h, audiovisual “Orquídies del 
Vietnam“, autor Carles Moreso.

Dimarts, 16 de setembre, a les 19 h, Audiovisual “Casa de Nines”, 
coordinador Ei Point

Dimecres, 17 de setembre, conferència-col·loqui, a les 19,30 h, 
“Carme García Padrosa 1915 i Robert Doisneau 1912, una mateixa 
generació fotogràfica. Carme García Padrosa i el seu univers 
femení”. Impartida per Magdalena Mauricio.

Dissabte, 27 de setembre, de 9 a 14h.  “Els secrets de la fotografia 
Macro”, per Albert Masó.

Dimarts, 30 de setembre, reunió Grup de Dones.
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ACTES Juliol
ACTES JULIOL

AVANÇAMENT ACTES SETEMBRE
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