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Bon	  any	  a	  tothom,	  i	  molt	  bones	  fotos	  pel	  2015.
Aquesta	  vegada	  parlarem	  d'una	  pàgina	  web	  que	  m'ha	  deixat	  bocabadat	  per	  la	  quantitat	  d'in-‐
formació	  que	  emmagatzema:	  http://www.cadadiaunfotografo.com/.	  Es	   tracta	  d'una	  extensa	  
i	  ben	  documentada	  base	  de	  dades	  sobre	   fotògrafs	   des	   de	  1765	  Lins	   1995!	  En	  castellà	  és	  la	  
millor	  que	  conec	  amb	  diferència.	  Cada	  fotògraf	  te	  una	  pàgina	  en	  que	  s'hi	  mostra:	  una	  fotogra-‐
Lia,	   una	   biograLia	   i	   moltes	   referències	   a	   pàgines	   d'Internet	   relacionades	   amb	   el	   fotògraf.	  
Aquesta	  web,	  mes	  enllà	  del	  seu	  valor	   intrínsec,	  és	  una	  porta	  oberta	  a	  milers	  de	  pàgines	  web	  
sobre	  fotograLia	  molt	  interessants.	  Espero	  que	  les	  gaudiu	  molt.
Fins	  al	  proper	  Butlletí.

EL	  PICAT	  FOTOGRÀFIC	  -‐	  El	  pla	  picat	  permet	  una	  visió	  diferent	  i	  creativa	  de	  la	  realitat.

Circ	  Museu	  Raluy	  -‐	  Dissabte	  14	  de	  Febrer
Punt	  de	  trobada:	  	  17:10	  h.	  davant	  del	  remolc	  “TAQUILLA”	  (el	  que	  es	  veu	  a	  la	  fotograLia).	  

Metro:	  (L3)	  Drassanes	  i	  (L4)	  Barceloneta	  o	  Jaume	  I.	  Horari:	  De	  17:30	  a	  19:30	  h	  a	  l’exterior	  
del	  recinte;	  de	  19:30	  a	  21:30	  funció	  de	  vespre.	  Preu:	  	  especial	  pels	  socis:	  10	  €	  (porteu	  l’im-‐
port	  exacte	  per	  facilitar	  l’adquisició	  de	  les	  entrades;	  Josep	  Vicente	  s’encarrega	  del	  pagament).

El	  Circ	  Raluy	  és	  una	  companyia	  fundada	  a	  
Catalunya,	  de	  característiques	  singulars	  tant	  
per	  la	  seva	  recreació	  de	  l’ambient	  històric	  del	  
circ	  com	  per	  la	  seva	  composició	  exclusiva-‐
ment	  familiar.	  Són	  quatre	  les	  generacions	  de	  
la	  família	  que	  treballen	  a	  l’espectacle.	  Des	  del	  
punt	  de	  vista	  fotogràLic	  l’espectacle	  es	  troba	  
a	  l’interior	  però	  també	  a	  l’exterior,	  ja	  que	  la	  
col·lecció	  de	  carruatges	  que	  acompanya	  a	  
aquest	  circ	  és	  única	  al	  món.	  Carles	  Raluy	  ens	  
ha	  facilitat	  poder	  fer	  fotos	  dues	  hores	  abans	  
de	  la	  funció	  i	  després	  veure	  l’espectacle.

26

NOTES D’INTERÈS

Navegant per Internet, per Josep Vicente

Carmen García Padrosa
(Carmen García de Fernando)

Del 25/2 al 16/3 de 2015

Inauguració:
25 de Febrer a les 19:30 h.

Sala “Bruno Argemí”

Exposició Antològica Carmen García Padrosa

 Temes Obligats Febrer

Sortida Fotogràfica

http://www.cadadiaunfotografo.com/
http://www.cadadiaunfotografo.com/


Entitat Promotora i Fundadora de la FCF
Entitat d’Honor de la FCF / Millor Entitat de la CFEF 2012

BUTLLETÍ INFORMATIU
FEBRER 2015

Notes d’interès 26
Editorial 28
Llum Artificial 29
Sortida Fotogràfica “Llums de Nadal” 30
Exposició “Imatges Nadalenques” per Jordi Borrell 31
Exposició “Un tomb pel meu món”, per Manel Saiz 32
Concurs fotogràfic de Cap d’Any 33
Nou Espai, “Imatges de l’Índia”, per Jaume Vilató 34
Sortida a Sitges, alumnes cursos de l’AFC 2014 35
Temes Obligats 36
Cursos a l’AFC 40
Exposició de Natura, per Carles Moreso 42
Què són els Haykus?, per Francesca Portolés 43
Memòria 2014 de les Vocalies 44
Valoració d'activitats / Resultats de l'enquesta 45
Cinc maneres per entrenar el vostre ull per una
 millor composició (2), per Josep Vicente 45
Notes febrer 46
Actes febrer i avançament març 47

 27

Agrupació
Fotogràfica

de Catalunya

Creu de Sant Jordi

Fotografia de portada: 
Juan Manuel Benavente

Premi Concurs Cap d’any 2014

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 mis-
mos sólo podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus autores.

SUMARI

Del Duc, 14 Pral.
08002 Barcelona
Tel. 933 016 581

web www.afc.cat
afc@afc.cat

Presidenta
Francesca Portolés
Vicepresident
Carles Pociello
Secretari:
Josep Lluís Diez
Tresorer i Comptador
Carles Moreso
Cultura
Josep Vicente
Butlletí
Elisenda Domingo
Anna Barnés
Concursos
Teresa Tarabal
Exposicions
Umberto Victoria
Logística
Xabier Lete
Biblioteca
Umberto Victoria
Audiovisuals i Aula Digital
Albert Folch
Museu
Antoni Civantos
Pàg. Web i Comunicació
Albert Folch i Josep Lluís Díez
Llum Artificial
Emili Combalia
Maquetació
Alejandro Pérez-Pérez
Col.laboradors
Toni Civantos, Emili Combalia, 
Elisenda Domingo, Sílvia Gau-
sachs, Ulises Gázquez, Manuel 
González-Cabré, José Guitiérrez, 
Manel Mataró, Carles Moreso, 
Francesca Portolés, Carles Pun-
yet, Teresa Tarabal, Josep
Vicente

Dipòsit Legal: B-1914-58

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


Aquest és el primer Butlletí de 2015 i esperem que l’any que hem iniciat sigui profitós 
per a tothom, tal com ens ho vàrem desitjar en acabar el 2014.

Quan llegiu aquest Butlletí, l’Assemblea ja quedarà llunyana però m’interessa remarcar 
alguns punts, tant pels socis/es que no hi van poder assistir com pels que van ser-hi, perquè 
ho tinguin present. 

Es van deixar paleses les activitats fetes durant l’any 2014. Es va destacar que s’havia 
potenciat la formació, ja que és un dels nostres objectius prioritaris. S’han fet cursos, Cursos 
de Photoshop, de Lightroom, de Llum Artificial, gràcies a la col·laboració desinteressada 
dels socis Josep Vicente, Umberto Victòria, Manel Mataró i Josep Gabaldá. També hi ha 
hagut molt moviment en l’estudi de llum artificial, supervisat per Emili Combalia i Isidre 
Viaplana, aconseguint fer tres sessions de quatre hores cada mes. I a més s’han impartit 
tallers fotogràfics professionals a càrrec de Gabriel Brau i Albert Masó. 

S’han fet moltes sortides fotogràfiques, un parell d’elles amb autocar i de tot el dia de 
durada, i d’altres en cotxes particulars i més properes cintant-nos a un lloc de trobada 
concret, entre elles, al Palau de les Heures amb model, Els Encants, la il·luminació 
nadalenca, Can Batlló... 

Es van programar visites comentades a museus i exposicions: Colita a la Pedrera, Word 
Press Photo al CCCB, Sebastiao Salgado a La Caixa Forum, Reserva del MNAC... 

Es van convocar dues reunions, una per parlar de les despeses de les obres de l’AFC i 
l’altra perquè els socis/es expliquessin i proposessin públicament els seus projectes en els 
quals s’han implicat. 

La presentació del llibre “Flaixos Fotogràfics”, escrit pel soci Andreu Clapés, va ser molt 
ben rebuda. També es va organitzar una taula rodona “Excursionisme i fotografia”, 
constituïda per la sòcia i amiga Victòria Bonet i altres persones externes a l’AFC.

Cal remarcar dues donacions molt importants, una la fotografia original signada per 
Agustí Centelles i Osó, i l’altra de la Sra. Carmen García Pedrosa del seu fons fotogràfic, del 
qual en breu es farà una exposició. 

Per altra banda, gràcies a la cura que Toni Civantos porta del nostre arxiu fotogràfic, hem 
aconseguit vendre fotos per la seva publicació en diferents llibres, sobre temes tan diversos 
com la verema, per Angle Edicions, el barri del Guinardó, per Edicions Efadós, Can Feu a 
Sabadell de 1900, pel grup d’Amics de Can Feu, o la Palma de Cervelló, on aquest estiu va 
estar exposada al públic una col·lecció, desprès de la feina de selecció i escaneig que va 
portar a terme el soci Joan Ollé, nadiu del poble. 

Per acabar, em resta donar les gràcies en nom del Consell Directiu, a Carles Moreso, per 
la feina de comptador que durant molts anys ha portat a terme a l’AFC amb una eficàcia i 
responsabilitat immillorables i que ara per motius personals ha de deixar. Serà substituït per 
Xabier Lete pel que fa a tresoreria i per un comptable contractat de l’exterior. 

Tot el que tenim previst realitzar aquest any, ho anirem mostrant poc a poc. No oblideu 
que el vostre ajut és indispensable per dur-ho a terme!     

Francesca Portolés i Brasó
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EDITORIAL



Model

Mayka

Dia 6, 17:30 a 21:00 h.

Nu artístic, Fons negre

Preu, 15 €

Models

Orson i Carla

Dia 13
17:30 a 21:00 h.

Nu artístic,
Fons verd espurnejat

Preu 32 €

Model

Déia

Dia 27
17:30 a 21: h.

Nu artístic
Fons negre

Preu, 15 €
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LLUM ARTIFICIAL
Sessions d’Estudi - Febrer



Ja passat Nadal, amb el 
sopar i el dinar ben païts, 
vam quedar per anar a fer 
una sortida als carrers de 
Barcelona a retratar els llums 
que adornen la ciutat durant 
les festes nadalenques. 

La vam fer el dia 29 amb 
la sorpresa de què hi havia 
una gran concurrència en 
relació al nombre de socis 
inscrits. Quelcom habitual. 
No feu cas de la foto de grup, 
ja que es va fer al final, quan ja només queden els "valents". A la sortida, a la seu de l'A-
grupació érem més del doble.

És impossible visitar tots els carrers il·luminats i vàrem fer un itinerari que començava 
al Portal del Àngel, farcit de gent, per continuar de les places d'Urquinaona a la de Cata-
lunya per la Ronda de Sant Pere. Després Plaça de Catalunya, Passeig  de Gràcia amb un 
conglomerat de llums i edificis perfectament il·luminats com la Casa Batlló i molts altres. 
En creuar amb Gran Via i també amb Aragó vam gaudir de les il·luminacions de dos ca-
rrers premiats per Barcelona Activa. No acabo d'entendre perquè doncs Aragó era infu-
mable, fotogràficament parlant. Finalment vàrem acabar a la Rambla de Catalunya einva-
dida per les terrasses dels bars i restaurants i, entre velador i velador uns quants galets 
gegants il·luminats.

En aquest mateix butlletí veureu anunciada la 
propera que serà una sortida que combinarà una 
visita cultural amb una pràctica fotogràfica que es-
pero que us agradi.

Josep Vicente
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Sortida Fotogràfica
“Llums de Nadal" als carrers de Barcelona



Aquest mes de desembre, les parets del nostre Nou Espai destil·laven Nadal pels quatre cos-
tats... És el mes indicat per presentar aquesta mena de fotografies i l’amic Jordi té per costum ob-
sequiar-nos amb exposicions del tema Nadal durant aquests dies plens de joia i pau. Malgrat la 
llarga crisi que patim, tots necessitem alegrar-nos la vista amb aquestes imatges de naixements 
perquè ens recorden la nostra infantesa i creiem per uns dies que el món pot ser millor...

En Jordi Borrell va anar molts dies a l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona i va demanar permís per cap-
tar els diferents diorames, així amb molt d’encert hem 
pogut gaudir tots els socis d’aquestes bones imatges. 

També hi ha una sèrie d’un gran pessebre napolità 
que l’any passat va estar exposat a “La Seca”, aquí no-
tem que les figures són diferents però que tot plegat 
reflexa l’esperit universal del Nadal. Altres fotografies 
les va captar a l’Església de Betlem a les Rambles de 
Barcelona i encara va visitar més llocs per aconseguir 
una variada col·lecció d’imatges que ens expliquen el 
naixement i la infantesa del Nen Jesús.

Es nota en la mostra d’enguany una gran millora per 
part de l’amic Jordi que, ara sí que comença a ser un 
expert en la fotografia digital. Bones llums, bons detalls 
i el més important de tot: aquesta il·lusió que té l’autor 
per regalar-nos la vista amb aquest tema tan entranya-
ble.

Felicitar-lo de tot cor per aquesta festiva exposició i 
demanar-li que continuï cercant nous llocs on captar 
per altres exposicions, aquesta antiga tradició nostra de 
representar el pessebre.

Les fotografies que acompanyen el reportatge les ha 
triat l’autor i penso que elles parlen millor que les pa-
raules. Ha estat un èxit de públic i això ens omple de 
joia.

Elisenda Domingo  
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“Imatges Nadalenques” de l’autor JORDI BORRELL

Exposició



El passat dia 18  de desembre vàrem tenir el goig  d’inaugurar a la Sala “Bruno Argemí” una sin-
gular exposició fotogràfica amb imatges en 3D. Una de les poques persones de la nostra Agrupa-
ció que coneix a la perfecció aquesta espectacular tècnica es el nostre consoci i amic Manel Saiz 
Suau. Amb la sala ben plena d’espectadors, tots amb les ulleres bicolor per a poder visionar les 
imatges projectades i les que omplien les parets de la sala, vàrem sentir moltes exclamacions 
d’admiració perquè no tothom coneix la sensació que 
produeix veure les imatges en tres dimensions.

L’amic Manel ens va presentar aquest seu particular 
tomb i ens va explicar que els viatges que ha fet captant 
imatges amb aquesta tècnica són les que més ha gaudit 
després tornant a mirar-les perquè la vida és en tres di-
mensions.

Totes les fotografies mereixerien un comentari però 
l’espai condiciona i voldria destacar una sèrie que va 
realitzar a la Fageda d’en Jordà. Les fileres d’arbres, la 
llum entre ells, les arrels tan grans, els terres plens de 
fulles, etc. formen un grup molt interessant de contem-
plar. Un altre grup força espectacular es el de fotografies 
captades a Menorca, en concret a Ciutadella. Sobre tot 
els carrers amb arcades, on veiem tot l’arc I la gran di-
mensió del darrera, carrerons estrets, fanals, alguns il·lu-
minats, d’altres amb esglaons. Tot un petit món per recó-
rrer de la mà de l’amic Saiz.

Fer una exposició d’aquestes característiques reque-
reix molta disciplina, saber quines imatges donaran més 
joc a l’hora d’editar-les, tenir una visió prèvia, fer-ne 
dues de cada i que després s’acoblin perquè l’efecte 3D 
sigui ben notable. L’amic Manel posseeix aquestes quali-
tats i el resultat final ha valgut la pena. Ha estat una de 
les exposicions més vistes a la nostra Agrupació. El fet 
d’haver de mirar les imatges amb les ulleres ha contribuït 
a que el públic les mires amb deteniment. Un gran èxit.

Molts de nosaltres voldríem donar gràcies a l’amic 
Manel pels seus consells i cops de mà que va donar-nos 
quan farà un parell d’anys vàrem fer una col·lectiva al 
Nou Espai amb imatges de 3D. Mai va tenir un no a l’ho-
ra de col·laborar. A ell devem l’èxit d’aquella exposició. 
Acabo amb el comentari més sentit durant tots els dies 
que va durar aquesta exposició: “OLE TU” . Gràcies Ma-
nel i felicitats entusiàstiques per fer-nos gaudir d’unes 
bones estones visitant el teu particular món en tres di-
mensions.

Esperem noves experiències com aquesta i desitgem 
que ja vaguis pensant en la propera.

Elisenda Domingo
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Exposició
“Un tomb pel meu món” en 3D, per l’autor MANEL SAIZ
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CONCURS DE CAP D’ANY 2014

Concurs Fotogràfic

1r Premi - Emili Combalia

Premi Cap d’Any - Juan Manuel Benavente

2n Premi - Vicenç Lafebre



Si  el  Nou espai de desembre era ple d’imatges del Nadal, aquest re-
cent estrenat 2015 l’hem iniciat amb una exposició plena d’exotisme i 
colors perquè l’amic i  consoci Jaume Vilató ens ha fet viatjar a través de 
les seves fotografies fins a l’Índia.

Aquest veterà  i distingit consoci que té algunes dificultats d’oïda, les 
compensa d’una manera extraordinària amb  una bona visió, un gust molt 
fi per captar fotografies d’arreu on viatja. Ens ha explicat que a l’Índia hi 
ha estat tres  vegades i que aquesta exposició representa per a ell un re-
sum de les  coses que més li  han cridat l’atenció: la gent, en especial les 
dones; els mercats, els  temples,  els animals i les flors. Tot un ventall de 
sensacions que ens han resultat molt impactants.

El  dia de la inauguració, amb tantíssima gent que hi  va assistir, l’amic 
Vilató estava força animat i feliç de veure familiars, amics i socis de l’A-
grupació felicitant-lo per unes imatges molt representatives d’un país que 
no s’assembla gens al nostre.

Acompanyen aquesta crònica una sèrie de fotografies que ha triat 
l’amic Jaume. 

El  que més m’ha cridat l’atenció és el fet  que molts dels  seus prota-
gonistes  van descalços, tant homes com dones i  alguns eviten mirar a 
càmera. Tots però, irradien serenitat i paciència; unes virtuts  molt ne-
cessàries  que també posseeix el  senyor Jaume Vilató, d’aquesta manera 
ha anat captant  el dia a dia d’unes persones que encaren la vida amb les 
seves creences i que estan molt acostumats a fer vida al carrer.

En Jaume ens va dir que els  vestits de les senyores li van semblar d’u-
na elegància màxima,  tant  de les  que es veien més riques com les que 
eren més humils.  Es va sentir també fascinat per la quantitat  d’aliments 
naturals dels mercats amb moltes fruites i verdures però li sabia greu que 
les imatges no transmetessin les aromes de les espècies  i de l’encens que 
es  respira en els temples... Segur que al mirar les  imatges molts  de nosal-
tres, hem intuït a través de les fotografies, aquestes olors.

Felicitar una vegada més l’amic Jaume i  esperem veure noves exposi-
cions,  sabem que no para de viatjar i  d’exposar les seves obres en moltes 
galeries i sales de la ciutat.

Endavant amic!! La teva afició fotogràfica també és la nostra.

Elisenda Domingo
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Nou Espai
“Imatges de l’Índia”, de l’Autor JAUME VILATÓ



Probablement  molts socis poden pensar que 
les sortides fotogràfiques organitzades per l'Agru-
pació,  no porten altre feina que fer-ho públic i 
esperar que els socis hi vagin, els que això pen-
sen, estan molt equivocats. Hi ha una feina de 
preparació, que comença per buscar un lloc que 
pugui  ser atractiu per a molta gent,  proposar-ho al 
grup  i aconseguir animar-los i si  a  més es preveu 
mal temps, com és el nostre  cas, anar mirant  les 
previsions  meteorològiques per aplicar el pla B, si 
és necessari.

El  fet de buscar el dia ja és complicat, als que 
treballen, entre setmana els va malament, a altres 
el  dissabte,  no els va bé, perquè han d'anar al 
mercat. Finalment vàrem decidir fer-la  el 19 de 
gener i vàrem preparar-ho tot per trobar-nos a 
l'estació del tren de Sitges a les 10 del  matí, per cert tots hi vàrem 
arribar amb puntualitat suïssa.

El  primer que vàrem fer, a  la vista que la pluja no ens deixava i el 
fred tampoc i sabent que alguns encara no havien esmorzat, va ser 
anar a fer un cafè, però a dos quarts d'onze ja fèiem fotos protegint 
les càmeres, uns amb  paraigües, altres amb capelines,  o fundes tipus 
Kata.

Al cap de poc temps tothom s'havia acostumat a fer fotos sota la 
pluja i per sorpresa de molts  vèiem que la llum d'un dia plujós no és 
tan dolenta, ni tan dèbil com podíem pensar i així vàrem fer algunes 
fotos aprofitables dels innombrables racons que hi  ha per la vila,  tots 
vàrem fotografiar el conegut «Racó de la Calma»,  també edificis 
singulars  com el «Cau Ferrat», i no diem que tothom va intentar mi-
llorar la molt vista «Església», sense oblidar carrerons, estàtues, de-
talls de portes, finestres, etc.

Un cop  feta la foto 
de grup de deu dels 
onze que anàvem, al 
company que hi manca, 
per lo vist  encara estava 
intentant  que les onades 
el  remullessin,  veient-lo 
a la foto, vàrem anar uns cap  a casa, i nou de nosaltres a dinar i 
fer-la petar una bona estona, per cert vàrem menjar força bé i 
per un preu raonable. Durant la sobretaula, entre altres coses 
vàrem comentar algunes fotos i com d’interessant és, al menys 
per als del grup, fer sortides en grup per auto animar-nos a fer 
fotos i a millorar-les, a més de fer «Agrupació».

Espero que els alumnes dels cursos del 2015, puguin seguir 
gaudint  de sortides com aquesta i  que els Monitors i el  Consell 
Directiu facin el  necessari perquè així  sigui, tots veiem que cada 
cop  més la majoria dels nous socis són jubilats predisposats  a 
distreure's,  i segons el que vaig  poder escoltar a la sobretaula, és 
amb cursos i sortides on aquests socis ho passant més bé,  s’inte-
gren molt  més ràpidament, i desenvolupen aquella afecció que 
portaven a dins, i que per excés de feina, dedicació a la família, 
etc, no havien pogut desenvolupar.

Text i fotos: Manel Mataró Pons
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Sortida Fotogràfica
SITGES, per alumnes dels cursos de l’AFC del 2014



PARTICIPANTS: Tots els socis de l’A-

grupació Fotogràfica de Catalunya.
TEMA: Lliure en color o en mono-

crom.
OBRES: Fins un màxim de 3 per con-

cursant. Les fotografies es premia-
ran individualment. Les obres no 
han d’haver estat premiades en el 
Concurs Lliure ni al Trofeu Luis 
Navarro.

MIDA: Lliure sobre el suport de la 
presentació, muntades sobre su-
port rígid de 40 x 50 cm negre 
d’un gruix entre 1 i 3 mm amb 
paspartú. Al mateix temps, el par-
ticipant ha de facilitar a l’AFC un 

llapis de 
memòria. El seu 

contingut seran les fotografies presentades a 
l’exposició. El nom del fitxer serà el nom i 
cognoms de l’autor. Aquestes fotografies se-
ran desca-

rregades 
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats b/n

Desembre: L’inseparable mòbil

Miquel López Mallach - 8,67
· Premi del mes

36

Rafel Planas - 8

Josep Maria Bonjoch - 8



seguidament a un arxiu informàtic de l’AFC i el llapis 
de memòria es re-
tornarà al partici-
pant. El costat més 
llarg de las foto-
grafies serà de 
1200 píxels.
TÈCNIQUES: 
S’admeten totes 
les tècniques i 
procediments.
PREMIS: Un 
Premi amb trofeu i 
100 €.
  Un 
primer Accèssit 

amb medalla de l’AFC i 30 €. 
  Un segon Accèssit 
amb medalla de l’AFC i 30 €. 
El Trofeu no es podrà declarar 
desert i el seu guanyador passarà 
a formar part del Consell Tècnic. 

Els guanyadors dels accèssits que 
els guanyin dos anys seguits o 
tres alterns, passaran a formar 
part del Consell Tècnic.
JURAT: Estarà format per tres per-
sones qualificades de l’AFC.
ADMISSIÓ: Fins a les 20:00 ho-
res del dia 30 de desembre de 

2014.
VEREDICTE: Serà públic el dijous, dia 8 de gener de 2015 a les 19:00 hores. 
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Juan Manuel Benavente - 7,33

Josep Escale - 7,33

37

Anna Barnés - 7,67

Classificació

BLANC  i  NEGRE

 Punts
Rafel Planas 25,00
Francesca Portolés 24,67
Juan-Manuel Benavente 23,00
Josep Gabaldá 22,33
Silvia Gausachs 22,33
Josep Mª Bonjonch 21,00
Anna Barnés 21,00
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats color

Desembre: L’inseparable mòbil

Carme Ollé - 8,33

38

Miquel López Mallach - 8,67
· Premi del mes

Francesca Portolés - 8
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Josep Mª Bonjoch - 7,67

Cales Prieto - 7,67

39

Josep Escale - ?

Classificació

COLOR
 Punts
Francesca Portolés 25,33
Josep Gabaldá 24,33
Josep Mª Bonjoch 24,00
Carme Ollé (D) 22,67
Carlos Prieto 22,67
Adolf García (D) 22,67
Mª Teresa Pujol 21,67



La realització de cursos d’aprenentatge i de perfeccionament de molts aspectes de la 
pràctica o de l’art de la fotografia ha estat, des de fa molts anys, una de les característi-
ques de l’Agrupació.

El mes de gener, uns quants socis i sòcies vam tenir un intercanvi d’opinions i d’im-
pressions personals sobre dos dels cursos que s’estaven impartint. Alguns de nosaltres 
fèiem el curs de Lightroom 5 que realitza en Josep Vicente, uns altres seguien el curs so-
bre Il·luminació d’estudi que imparteix l’Umberto Victoria i alguns els fem tots dos.

En les converses ha quedat de manifest l’heterogeneïtat en el temps de pertinença a 
l’Agrupació i en el nivell de coneixements de cadascú de nosaltres sobre aquestes dues 
matèries. També hem coincidit en que l’afició per la fotografia ens ve de lluny. En alguns 
casos va ser el pare qui ens va introduir en aquest camp en la nostra joventut.

El Carles, que segueix el curs de Lightroom 5, havia estudiat cinema i fotografia, a part 
de l’Agrupació, i en té experiència. Ha llegit i llegeix molts llibres sobre aquests temes, 
ha seguit nombrosos cursos i, habitualment, aprofundeix amb la pràctica del que estudia 
o llegeix. L’objectiu de seguir aquest curs és reciclar-se i gaudir del plaer de cultivar i ex-
pressar la seva vena artística. Aquest curs és el segon que segueix a l’AFC. Primer n’havia 
fet un altre amb el Pere Romero.

El Manel ha llegit bastants llibres i molts articles, ha fet bastants cursos fora de l’Agru-
pació, però ha practicat poc les tècniques i les eines estudiades. Actualment segueix els 
dos cursos, de Lightroom 5 i d’Il·luminació. La fotografia és la seva principal afició, i bus-
ca en aquests cursos i en l’ambient “fotogràfic” que es respira a l’AFC trencar aquesta 
inèrcia de llegir molt i practicar poc.

La Teresa ha fet cursos tota la vida i, precisament, va ser un curs de fotografia analògi-
ca i revelat ofert per l’Agrupació el que, fa anys, la va “enganxar” inicialment a aquesta 
associació. Tot seguit, la possibilitat de fer servir el laboratori, de participar en els concur-
sos i els comentaris dels companys i companyes sobre les seves fotografies han consolidat 
la seva implicació amb l’AFC.

La Silvia ha seguit de manera 
intermitent el curs de Lightroom i 
de manera regular el d’Il·lumina-
ció. Ha fet diferents cursos i tallers 
dins i fora de l’Agrupació, i també 
llegeix bastantes revistes sobre 
fotografia. La participació en les 
sortides fotogràfiques i en els con-
cursos promoguts per l’AFC, i els 
comentaris dels companys i com-
panyes l’engresquen a aprofundir 
en la seva afició i l’ajuden a mi-
llorar la seva tècnica.
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CURSOS A L’AFC 

Opinions en una trobada virtual

Fotografia: Emili Combalia



En José segueix el curs de Ligh-
troom 5, abans havia fet diversos cur-
sos sobre fotografia fora de l’Agrupa-
ció. Tenia experiència prèvia en la uti-
lització del Photoshop, però troba que 
el LR5 s’ajusta més al que a ell li inte-
ressa com a fotògraf, deixant a part les 
possibilitats de retoc fotogràfic o de 
modificació de les imatges que ofereix 
el Photoshop. Ha llegit diversos llibres 
i llegeix habitualment revistes de foto-
grafia.

Malgrat aquesta diversitat de situa-
cions personals com aficionats a la 
fotografia i com a socis de l’Agrupa-
ció, tots hem coincidit en que aquests 
cursos tenen una qualitat molt elevada 
quant al contingut, i també pel que fa 
la preparació i el rigor dels “profes” en 
estructurar les classes i en explicar les 
matèries. Tots cinc pensem que el que 
hem trobat en aquests cursos corres-
pon al que esperàvem en inscriure’ns 
o ho supera.

Nosaltres cinc i, estem convençuts, 
tots els companys i companyes que 
segueixen aquests dos cursos, volem 
agrair al Josep i a l’Umberto el seu 
esforç i la seva generositat en oferir-
nos el seu temps i els seus coneixe-
ments, de manera que puguem perdre 
la por a fer servir aquestes eines fotogràfiques, millorar la nostra pràctica de la fotogra-
fia... i passar-nos-ho bé explotant la vena artística que tots portem dintre.

També coincidíem en que, malgrat l’esforç i la paciència dels professors, és difícil o 
impossible aprofitar un curs quan el nombre d’assistents és superior a un cert límit, que 
hauria de ser condicionat per la naturalesa del curs i per la realització de les pràctiques 
previstes.

I ara que acabem, potser us esteu preguntant: “I això de la trobada virtual”... Què és?” 
Doncs senzillament, que com ens era difícil en poc temps seure tots alhora per expressar 
i intercanviar aquestes opinions i impressions, ho hem fet a trossos i per mitjà d’internet.

Silvia Gausachs, Manel González-Cabré,
José Gutiérrez, Carles Punyet i Teresa Tarabal

41

Fotografies: Sílvia Gausachs



En aquesta exposició pretenc mostrar la fotografia de natura i la meva evolució des de 
la fotografia de "Primers plans" a la "Macrofotografia". És a dir, des de la fotografia de molt 
a prop, a una fotografia de relació de reproducció 1:1.

Sempre he considerat la fotografia com l'art de mostrar allò que a simple vista ens pas-
sa desapercebut i posar en valor la bellesa de la natura. Igual que el fotoperiodisme ens 
mostra aquells fets que esdevenen a qualsevol indret del món, la fotografia ens permet 
mostrar els colors, formes i detalls de la natura que moltes vegades tenim molt a prop, 
però que normalment no aca-
bem de conèixer.

En la fotografia de natura es 
tracta de reproduir i mostrar 
moments en què és important 
l'espontaneïtat, però també bus-
car la plasticitat dins d'una rea-
lització correcta. 

Es fuig  de la manipulació i la 
creació artística a la qual ens 
tenen acostumats les tendències 
actuals.

És veritat que en la fotografia 
de natura és possible una certa 
creativitat en la seva realització, 
però mai en la producció final 
per alterar-ne el seu contingut.  
Hi ha temes com les flors o els 
paisatges que permeten una pre-
paració i una realització més 
pausada, però quan anem a fo-
tografiar els animals vius, la seva 
realització requereix aprofitar 
l'espontaneïtat. Alhora, també la 
casualitat pot jugar un paper im-
portant al nostre favor.

Espero que vingueu a veure 
l'exposició i que us agradi.

Text i fotos: Carles Moreso
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EXPOSICIÓ

Papallones, aranyes i altres insectes

Carles Moreso



Doncs bé, el que semblava que mai 
arribaria ja ho tenim a tocar. El Grup de 
Haykus sap de què parlo.

Fa més d’un any que vàrem iniciar 
aquest projecte. 

- Quin projecte?

- El que algú del grup va proposar, el 
de fer una exposició de haykus.

Que son els haykus? molts de nosal-
tres ens preguntàvem, fet que vam solven-
tar desprès de xerrar, consultar, estudiar i 
arribar a conclusions. 

El hayku, és una estrofa poètica origi-
naria de la literatura japonesa clàssica 
que pretén expressar en només tres versos 
un sentiment breu i sincer sorgit normal-
ment davant la contemplació de la natura 
o també davant sentiments com l’amor, la 
mort, la malaltia, el dolor o qualsevol 
moment viscut.

L’activitat del Grup consisteix en re-
presentar fotogràficament la senzillesa 
d’aquests poemes, ja sigui fent fotografies 
a partir d’un hayku o a l’inrevés creant o 
trobant un hayku per adaptar-lo a una 
fotografia existent.

Com a complement d’aquest projecte 
vam contactar amb un grup de noies rap-
sodes, de Sant Feliu de Llobregat, com 
podeu veure a les fotografies, amb la fina-
litat de donar-lis a conèixer el nostre tre-
ball i poder portar a terme un projecte 
multidisciplinar, fet que van acceptar amb 
escreix. 

Dóna la casualitat que les fotografies 
fetes per Ulises Gázquez, estan realitza-
des exactament un any abans del dia que 
farem l’exposició, el dimarts 17 de març 
del 2015. 

US HI ESPEREM!

Francesca Portolés 
Fotos: Ulises Gázquez
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EXPOSICIÓ

QUÈ SÓN ELS HAYKUS?



Social:  Temes Obligats (8 mesos), Arxius Digitals, Fotografia d’Estudi,  Portada del Butlletí de Desem-
bre, Social de Cap d’Any.

Nacional: 43è. Trofeu Luis Navarro.
Externs:  S’han atès totes  les peticions rebudes per a fer veredictes o enviar jurats, entre les que es tro-

ben L’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià, Agrupació Fotogràfica de Gavà, Caixa Catalunya, Unió 
de Sant Ponç, etc.

WEB
- Reactivació de la web www.afc.cat i comprovació de la gestió de continguts.
- Contacte amb empreses 1&1 i Dinahosting (Hosting i domini) per temes de serveis i facturació. 
Compra de Maquinari i altres materials
- Fonts d'alimentació, targetes de memòria.
- Cables connectors HDMI i connectors-endolls elèctrics.
Reparació, manteniment i instal·lació del maquinari
- Muntatge i  desmuntatge d'equips, fonts d'alimentació, discs durs,  memòries,  etc. Dur a reparar el 

maquinari espatllat.
Còpies de seguretat i actualització de programari
- Passar programes antivirus i antiespies. Actualitzar el programari. Còpies de seguretat.
- Suport informàtic i administratiu al comptable i a la administrativa de l'Agrupació.
- Assessorament i ajut sobre temes informàtics a socis que ho han sol·licitat.

Sortides fotogràfiques
- Museu del  Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, Les Glòries i  el nou mercat de Bellcaire (Els Encants). 

Parc Central de Nou Barris, amb model. Recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau. Palau de les 
Heures,  amb  model.  La Garrotxa, visitant La Fageda, Hostalets d'en Bas  i  Besalú. Recinte industrial 
Can Batlló. Llums de Nadal.

Visites
- Exposició de Joan Colom al MNAC. "VISA pour l'Image" a Perpinyà. World Press Photo al CCCB.
Cursos
- Curs Bàsic de Fotografia per Manel Mataró. Adobe Camera RAW i Photoshop  per Josep  Gabaldà. 

Photoshop avançat amb casos pràctics per Pere Romero. Lightroom 5 per Josep Vicente.
Tallers
- Fotografia esportiva per Toni Torres, amb visita  al Citcuit de Montmeló per fer pràctiques. Visió Foto-

gràfica i Llenguatge Visual per Gabriel Brau. Fotografia i impressió digital en B&N per Gabriel 
Brau. Pràctiques de Lightroom 5 per Josep Vicente. Blanc i negre amb Lightroom 5 per Josep  Vice-
nte. Detall i Soroll en el revelat amb Lightroom 5 per Josep Vicente.

Sessions informatives
- Ús del programa Exif Pro per visionar fotografies amb màxima qualitat. El "Negatiu Digital" conegut 

com a RAW per Josep  Vicente. Mides i proporcions per obtenir una impressió correcta per Josep 
Vicente. Focals i Diagonals. Distàncies focals (reals i equivalents de les òptiques de les càmeres 
digitals.  Presentació dels set plugins de NIK Software pel retoc de fotografies combinant amb Aper-
ture, Lightroom o Photoshop.

La vocalía de exposición a mi cargo desde el mes de abril del año pasado ha realizado dos exposicio-
nes  al  mes desde septiembre, la Sala Bruno Argemí es la mas solicitada ya que al día de hoy hay 
una espera de 12 meses para exponer exponer ahí, por otro lado el Nou espai  del soci es el  que 
ha estado más flojo ya que para los próximos meses tenemos muy pocas solicitudes.

En la Sala Bruno Argemí se ha hecho la exposición de la Gran Guerra y dos exposiciones colectivas, 
por el lado de la Sala Nou espai del soci, en septiembre se realizó una exposición colectiva donde 
participaron los ganadores de temas obligados del año pasado y algunos socios invitados.
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MEMÒRIES DE LES VOCALIES - 2014
CONCURSOS

INFORMÀTICA

CULTURA

EXPOSICIONS

http://www.afc.cat
http://www.afc.cat


- Socis que han valorat les activitats que es fan a 
l'Agrupació: 41 

- Activitats que ha valorat cada soci: entre 5 i 10
- Puntuació assignada a cada activitat: 10 punts 

la més valorada, 1 punt menys cadascuna de 
les següents. El soci que hagi valorat 5 activi-
tats puntuaran de 10 a 6  i el que n’hagi valo-
rat 10 puntuaran de 10 a 1

Us agraïm sincerament la vostra col·laboració 
doncs la vostra opinió ens ajuda a orientar la pla-
nificació d'activitats en funció de quines son les 
vostres preferències.

Josep Vicente

Traducció de Josep Vicente d’un post d’Andrew S. Gibson publicat a la DPS
http://digital-photography-school.com/author/andrewgibson/ 

2 - Treballar en blanc i negre
La meva recomanació favorita per 

aprendre més sobre composició és 
treballar en blanc i negre.

El color és un element tan fort que 
domina la majoria de fotos. Ens difi-
culta el fet de veure i apreciar els 
blocs de composició subjacents com 
textura, línies, patrons i contrast tonal. 
Si treiem el color, totes aquestes coses 
comencen a ser més fàcils de veure. 
Una vegada que en som conscients 
podem començar a utilitzar-los per 
millorar la composició de les nostres 
fotos.

Per exemple, a la foto en blanc i 
negre, s'adonava les formes a la foto? 
Em refereixo al rectangle blanc de la 
pantalla de cinema (sí, això és el que 
és), les formes de les lletres xineses i el patró de diamant en les pedres del terra. Totes 
aquestes coses són més fàcils de veure en blanc i negre.
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ENQUESTA

710 FORMACIO
302 A.     Cursos - 6 a 10 sessions
296 B.     Tallers - 2 o 3 sessions
112 C.     Sessions informatives -  una sessió 
	    

294 SORTIDES
247 D.     Sortides fotogràfiques
47 E.     Excursions de tot el dia, amb autocar
	    

277 EXPOSICIONS
151 F.     Al  Nou Espai - exposicions dels socis
126 G.    A la Sala Gran
	    

260 ESTUDI
116 H.    Ús particular del estudi 
144 I.      Sessions amb models
	    

197 SOCIALS
115 J.     Conferències i taules rodones
3 K.    Commemoracions i aniversaris
38 L.     Dinar de germanor
14 M.    Sopar de Nadal
27 N.     Festa infantil

Valoració d'activitats / Resultats de l'enquesta

Cinc maneres per entrenar el vostre ull per una millor composició (2)

http://digital-photography-school.com/author/andrewgibson/
http://digital-photography-school.com/author/andrewgibson/


Joaquim Pascua Burgués Carles Lastra Antonell Sandra Romanos Arasa
Vicente Sanz Pérez Jordi Gil Méndez Modesto Cabellos Aparici
Angel Colado Palacios Hans Jussen Joan Basset Fàbregas
Enric Llistosella Jané Rosalia Bronstein Martínez Enrique Mendoza Herranz

· XLII Trofeo Guipúzcoa Internacional, organitzat per Federación de Agrupaciones del Pais 
Vasco. Miquel Peiró 2 acceptacions

· 9ème French Digital Tour, organitzat per Photo Club Legé, Bagnols, Saint Aignam I Saint 
Martin de Crau (França). Miquel Peiró 23 acceptacions

· Clic &Shot International Digital Salon – India, organitzat per Photographic Association of 
Kanchrapara (India). Miquel Peiró 2 acceptacions

· III Salón Internacional Ciudad de Villajoyosa, organitzat per Foto Cine La Villa (Alicant). 
Miquel Peiró 3 acceptacions

Inauguració divendres dia 6 a les 19:00 h. al Nou Espai
Amb aquesta exposició volem recuperar unes quantes 

fotografies del nostre Arxiu del Museu, per donar-les 
a conèixer als nous socis.

A l’any 1993 es va fer al Poble Espanyol de Barcelona 
una fira de maquetisme ferroviari, organitzada per la 
revista “HOBBY TREN”, i ens van demanar 
col·laborar amb una exposició de fotografies 
relacionades amb el tren i a poder ser antigues.

El Museu es va posar a treballar i el resultat van ser 
aquestes fotografies que veureu penjades al Nou 
Espai. Podreu veure màquines de tren passant per 
l’Avinguda del Paral·lel. Aquestes màquines es van 
descarregar al Port de Barcelona i es van portar a 
l’Exposició Internacional que es va fer a la Fira de 
Montjuïc l’any 1929.

Esperem que siguin del vostre interès.
Toni Civantos

Acompanyant al nostre consoci i amic Lluís Girona en 
la missa de funeral del seu pare a la Basílica de La 
Mercè el 25 de gener del 2015.
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NOTES

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA

NOUS SOCIS

Exposició de Trens de fotografies de l’arxiu de l’AFC

MISSA FUNERAL



Dia 2, dilluns, a les 18:30 h. Pràctiques de Lightroom a càrrec de Josep Vicente
Dia 3, dimarts, a les 18:30 h. Curs d’il·luminació d’Estudi per Umberto Victoria
Dia 5, dijous, a les 19:30 h. Inauguració exposició fotogràfica de Carles Moreso
Dia 6, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’Estudi amb model
Dia 6, divendres, a les 19:00 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició de Trens
Dia 10, dimarts, a les 18:30 h. Curs d’Il.luminació d’Estudi per Umberto Victoria
Dia 10, dimarts, a les 18:30 h. Comentari de Fotografies amb Miquel Peiró o Ulises 

Gázquez
Dia 12, dijous, a les 18:30 hores, Curs bàsic de fotografia per Josep Vicente
Dia 13, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model.
Dia 14, dissabte, a les 17:10 h. Trobada per anar al Circ Raluy.
Dia 17, dimarts, a les 18:30 h. Curs d’il.luminació d’Estudi per Umberto Victòria
Dia 19, dijous, a les 18:30 h. Curs Bàsic de Fotografia per Josep Vicente
Dia 20, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model.
Dia 24, dimarts, a les 18:30 h. Curs d’Il·luminació d’Estudi per Umberto Victoria 
Dia 24, dimarts, a les 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
Dia 25, dimecres, a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica antològica 

de l’autora Carme Garcia de Ferrando.
Dia 26, dijous, a les 19:00 h. Veredicte del Concurs Temes Obligats. Tema: “Picat 

Fotogràfic”. 
Dia 27, divendres a les 19:00 h. Xerrada fotogràfica amb Francesc Bedmar

Dia 2, dilluns, a les 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 3 dimarts, a les 18:30 h. Curs d’il.luminació per Umberto Victoria
Dia 5, dijous a les 18:30 h. Curs de Fotografia per Josep Vicente
Dia 9, dilluns, a les 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 10, dimarts, a les 18:30 h. Curs d’il.luminació per Umberto Victoria
Dia 10 dimarts, a les 18:30 h. Comentari de Fotografies per Miquel Peiró o Ulises 

Gazquez
Dia 12, dijous, a les 18:30 h. Curs de Fotografia per Josep Vicente
Dia 16, dilluns, a les 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 17, dimarts, a les 18:30 h. Curs d’il.luminació per Umberto Victoria
Dia 17, dimarts, a les 19:30 hores, Inauguració de l’exposició col.lectiva 

“Haikus”. 
Dia 19, dijous, a les 18:30 h. Curs de Fotografia per Josep Vicente
Dia 23, dilluns, a les 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 26, dijous a les 18:30 h. Curs de fotografia per Josep Vicente
Dia 26, dijous, a les 19:00 h. Veredicte del Concurs Temes Obligats Tema: 

“Bicicletes en moviment”.
Dia 27, divendres, a les 19:00 h. Xerrada fotogràfica amb Francesc Bedmar
Dia 30, dilluns, a les 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 31 dimarts, a les 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
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ACTES
ACTES FEBRER

AVANÇAMENT ACTES MARÇ
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