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És	   ben	  conegut	   que	  els	  mitjans	   de	   premsa	  nord-‐americans,	   des	   de	  sempre,	   cuiden	  molt	   la	  
qualitat	  de	  les	  imatges	  que	  publiquen.	  Mitjans	  no	  els	  hi	  falten,	  no	  com	  altres	  que	  per	  il·lustrar	  
una	  notícia	  apro=iten	  =ins	   i	  tot	   les	   fetes	  amb	   el	  mòbil	  d'un	  que	  passava	  per	  allí.	  La	   llista	  de	  
publicacions	   seria	  massa	  llarga	  per	  publicar-‐la	   en	  aquesta	  petita	   secció.	  Parlarem	   solament	  
d'un	  d'ells	  conegut	   com	   "The	   Atlantic"	  que	   disposa	   d'un	  arxiu	  fotogrà=ic	   de	  "Traca	   i	  moca-‐
dor".	   The	   Atlàntic	   és	   una	   revista	   americana,	   de	   publicació	   mensual,	   fundada	   a	   Boston	  el	  
1857.	  Actualment	  és	  a	  Washington.	  Des	  de	  la	  seva	  fundació	  gaudeix	  d'una	  alta	  reputació	  per	  
la	  gran	  qualitat	  dels	  seus	  articles.	  

Tota	  la	  revista	  és	  molt	  bona	  però	  si	  voleu	  anar	  directe	  a	  les	  fotogra=ies	  cliqueu	  a	  fotos	  per	  
categories:	  The	  Atlantic	  PHOTO	  (http://www.theatlantic.com/photo/categories/).	  A	  la	  part	  
de	  dalt	   trobareu	  una	  pestanya	  que	  diu	  "DATES"	  on	  les	  podeu	  consultar	  cronològicament.	  No	  
us	  perdeu	  les	   de	  la	   Segona	  Guerra	  Mundial.	   Els	   que	  teniu	  néts,	   demaneu	  un	  pitet	   als	  pares	  
perquè	  algunes	  ús	  faran	  caure	  la	  bava.	  La	  revista	  es	  publica	  en	  anglès	  però	   les	  fotogra=ies	  no.	  
Espero	  que	  les	  gaudiu	  molt.

A	  partir	  del	  7	  d’abril	  l’horari	  d’atenció	  al	  públic	  a	  l’AFC	  serà	  de	  17,30	  a	  21h.	  Els	  socis/es	  po-‐
dran	  fer	  ús	  de	  les	  instal·lacions	  de	  l’AFC	  dins	  d’aquest	  horari.

“Bicicletes	  en	  moviment”

El	  proper	  dia	  7	  d’abril	  a	  les	  19:30	  hores	  el	  nostre	  consoci	  Gregori	  Vargas	  ens	  presentarà	  la	  
seva	  exposició	  fotogrà=ica	  titulada	  “Muy	  frágil”.	  Segons	  l’autor	  es	  tracta	  d’una	  mostra	  d’i-‐
matges	  que	  vol	  ser	  una	  denúncia	  a	  la	  violencia	  de	  gènere.	  El	  cos	  de	  la	  dona	  se’ns	  mostra	  pre-‐
soner	  de	  la	  violència	  que	  ella	  rebutja	  i	  que	  tots	  hauriem	  de	  denunciar.	  Segur	  que	  aquesta	  ex-‐
posició	  no	  deixarà	  indiferents	  als	  expectadors.
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En primer lloc vull donar-vos una bona notícia, ja som més de 300 els 
socis/es que conformem la llista de l’AFC. Doncs sí, fa molts anys que no 
s’aconseguia arribar aquesta xifra, i això no ha estat un fet fortuït, sens dubte 
ha estat conseqüència del treball realitzat per un grup de socis/es que d’una 
manera voluntària han col·laborat a portar a terme els objectius previstos per 
aquest Consell Directiu. 

En un altre ordre de coses, s’ha donat molta importància als cursos de 
formació en la major part del quals l’assistència ha estat nombrosa i el seu 
profit el podrem apreciar i valorar a l’exposició que s’inaugurarà al Nou 
Espai el dia 13 de març. 

Les sessions d’estudi segueixen estant molt sol·licitades, hi ha participants 
que entren al plató per practicar el que han après en els cursos de llum 
artificial, altres per fotografiar la model i fer muntatges posteriors i altres 
simplement per obtenir la millor imatge d’un cos humà allà present. 

Per altra banda, les sortides fotogràfiques, una de les activitats preferides 
segons els resultats de l’enquesta publicada a l’anterior Butlletí, estan força 
concorregudes.

No cal oblidar tampoc les persones que d’una manera silenciosa en el dia 
a dia contribueixen a què l’AFC sigui una entitat viva al servei dels amants 
de la fotografia. Sense elles no hagués estat possible la xifra aconseguida de 
300 socis/es, per la qual cosa els estem molt agraïts. 

També vull donar les gràcies a Manel Saiz, per la seva tasca 
d’organitzador de les sortides en autocar, amb les quals hem recorregut la 
Garrotxa, el Ripollès, el Nord de la Costa Brava, comarques de Tarragona i 
altres indrets, i ens han permès gaudir dels paisatges i els vestigis culturals, 
degustar especialitats gastronòmiques com ara les calçotades i captar-ho tot 
en les nostres càmeres. Han estat molts anys en els que amb entusiasme i 
dedicació s’ha encarregat d’aquesta activitat, que ara per motius personals 
ha hagut de deixar. 

Per cobrir la seva vacant un grup de socis/es, format per Eduard Couchez, 
Maite Pujol, Joan Martí i Rafael Vergés, ha creat la comissió de sortides en 
autocar. Aquestes sortides serveixen també per enfortir els nostres llaços 
d’amistat i la intenció és que al menys siguin tres a l’any. 

L’AFC ha d’anar creixent, el vostre ajut és imprescindible i el necessitem!

Francesca Portolés i Brasó
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EDITORIAL



Model

Izar

Dia 6
17:30 a 21:00 h.

Nu artístic, 
Fons verd espurnejat

Preu, 15 €

Models

Nina i Inés

Dia 13
17:30 a 21:00 h.

Nu artístic,
Fons verd espurnejat

Preu 32 €

Model

Paolo

Dia 20
17:30 a 21:00 h.

Nu artístic
Fons verd espurnejat

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



El passat dia 30 de gener vàrem fer la primera 
xerrada col·loqui sobre fotografia a càrrec del gran 
fotògraf Francesc Bedmar. Va ser un esdeveniment 
molt participatiu , entretingut i alhora molt interes-
sant. La sala Bruno Argemí era ben plena de com-
panys de l'agrupació tots molt atents escoltant les 
explicacions del gran mestre.

Mentre vèiem les diferents fotografies ens anava 
comentant quins eren els personatges i les situa-
cions que l’havien dut a fer aquell reportatge o 
aquella foto, aprofitant per fer-nos cinc cèntims sobre el personatge o el lloc on estaven 
fetes les fotografies.

Així vam poder fer una passejada amb personatges com el futbolista Lluis Suárez, el 
músic Ramon Arcusa, el Ballarí Antoni, l’actriu Maria Cuadra, el Princep  Rainiero de 
Mònaco, Grace Kelly, esposa del Princep Rainiero i molts més. Vam recórrer diferents es-
cenaris, des de Girona a Sevilla, passant per Riudoms o l'Índia, tot recordant la primera 
càmera Leika amb la que va començar i que encara conserva.

 També recordant la data des que en Francesc es va fer soci de l'agrupació fotogràfica 
de Catalunya, que d'això fa ja uns quants anys, novembre de 1955, va ser tot just com-
plerts 18 anys. És aquí on va viure els seus inicis com a fotògraf, petites i grans vivències 
al costat de companys i amics fotògrafs. 

Tot un grapat d'anècdotes que ens va fer molt curta la xerrada i que una vegada més 
va poder reafirmar la gran persona i gran fotògraf que és l'amic Francesc Bedmar.

Gràcies amic Bedmar per compartir amb tots nosaltres totes les teves experiències i 
restarem impacients per retrobar-nos en la propera xerrada que serà ben aviat.

Fins la propera!
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COL·LOQUI
Xerrada Col·loqui a càrrec d'en Francesc Bedmar

Silvia Gausachs
Fotografies: Rafel Planas



La pluja que va seguir a les 
nevades del dimecres 3 de 
febrer no va ser un obstacle 
perquè un bon nombre d’en-
tusiastes admiradors de les 
fotografies d’en Carles Moreso 
assistissin a la inauguració de 
la seva nova exposició a la 
sala Bruno Argemí.
Carles Moreso i Quelart va 
néixer a Barcelona l’estiu de 
1938, en plena guerra civil. 
Aficionat a l’excursionisme, 
des de ben jove es va sentir 
atret per la fotografia de natu-
ra i, especialment, per les 
plantes, flors i insectes. L’art 
fotogràfic li permet mostrar els 

colors, les formes i els detalls de la natura que, tenint-los tan a 
prop, sovint passen desapercebuts. 

Amb aquesta exposició, Carles Moreso ens vol mostrar la 
seva evolució fotogràfica al llarg del temps, des de l’època dels 
primers plans a la macrofotografia. Algunes de les imatges les 
coneixíem d’anteriors exposicions, però en aquesta ocasió ha 
incorporat un nou tema: l’enigmàtic món de les aranyes. Tam-
bé ens ha fet arribar els fruits de les seves investigacions: la 
majoria d’imatges han estat etiquetades amb els noms comuns 
i científics de les diferents espècies. 

El seu caràcter, molt reservat, contrasta amb la gran volun-
tat de divulgació dels seus increïbles i entusiastes coneixe-
ments sobre la natura. No ens cansaríem d’escoltar les anècdo-
tes i particularitats de les espècies fotografiades. 

Les aranyes poden ser criatures tan interessants com temi-
bles. Existeixen infinitat de famílies d'aranyes i es diferencien 
principalment per la grandària i la coloració. El que pot sor-
prendre, és que les més grans no són tan perilloses com algu-
nes més petites. 

Carles Moreso ens ha invitat a fixar-nos en un aspecte tan 
peculiar de les aranyes com són els seus ulls. La majoria de les 
espècies tenen vuit ulls, encara que no poden veure molt bé 
amb ells. Mentre que algunes són gairebé cegues, altres poden 
tenir una visió molt aguda.

 Agraïm a Carles Moreso que hagi compartit de manera tan 
didàctica els seus profunds coneixements i les seves magnífi-
ques fotografies, que cal dir que estan lliures de tota manipu-
lació.
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EXPOSICIÓ
“Papallones, aranyes i altres insectes” d’en Carles Moreso i Quelart

Carles Moreso

Araneus diadematus

Synema globosum

Thomisus onustus

Thomisus onustus

Manel Maya



Tema únic: Plantes medicinals o culinàries.
Participants: Tothom qui vulgui.
Obres: Un màxim de 5 fotografies per autor. Cada fotografia ha d’anar muntada sobre una cartolina 

negra de 30x40 cm. La mida de la fotografia és lliure.
Admissió: Fins el dimarts dia 5 de maig a qualsevol de les adreces que figuren al peu. A l’anvers de 

cada fotografia s’ha d’indicar el nom popular i botànic de la planta. Cada concursant presentarà dos 
sobres, un de gran i un de petit tancat. Els dos hauran d’indicar “Pel concurs de Sant Ponç”. El sobre 
gran contindrà les obres realitzades, i el petit una tarja amb les dades del concursant (nom, cognom, 
telèfon, e-mail, i el número del seu DNI. Per tal d’assegurar la confidencialitat del procés, en el 
moment de la presentació s’assignarà, en presència del concursant, un número de registre d’entrada 
que s’inscriurà a l’anvers de cada fotografia i a l’exterior del sobre petit.

Veredicte: Es farà a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya el dia 7 de Maig a les 20 h. Un mateix autor 
no pot optar per més d’un premi.

Jurat: Compost per un especialista botànic, un representant de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, i 
un altre de la Unió de Sant Ponç. S’adjudicaran tres premis (1er, 2on i 3er). Les seves decisions seran  
inapel·lables.

Premis: Consistiran en un trofeu i una panera, i s’entregaran el dilluns dia 11 de Maig a les 20 h. dins 
dels actes de la Fira de Sant Ponç, a la Residència d’Investigadors del carrer de l’Hospital, 64 (can-
tonada c/. Egipcíaques). Les obres premiades i les finalistes quedaran en propietat de la Unió de 
Sant Ponç amb la cessió dels drets d’exposició i reproducció en qualsevol medi que vulguin fer ser-
vir. La resta d’obres no seleccionades es podran recollir pels seus autors fins el 30 de juny al mateix 
lloc on les van entregar.

Exposició: Les obres premiades i finalistes seran exposades durant la Fira del 2016.
Llocs d’admissió i aclariments: 1) Centre Dietètic i Herbolari - c/. Sardenya, 371 - Telèfon 93 458 75 37 

dins de l’horari comercial; 2) Herboristeria del Rei - c/. Vidre, 1 - Telèfon 93 318 05 12 dins de l’ho-
rari comercial; 3) Agrupació Fotogràfica de Catalunya - c/. Del Duc, 14 pral. - Telèfon 93 301 65 81 
de dilluns a dissabte de 17:30 a 20:30 hores.

El guanyador del Concurs de la portada del tríptic publicitari de l’Entitat ha estat Jorge Llorca Martí-
nez, amb un excel·lent retrat d’un pallasso del Circ Raluy.

La finalitat d’aquest concurs ha estat la d’escollir una 
imatge que s’inclourà en la portada del nou tríptic que 
s’està preparant.

Agraïm a tots els participants del concurs la seva 
col·laboració.

Teresa Tarabal
Vocal de Concursos
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CONCURSOS FOTOGRÀFICS
Bases concurs fotografia FIRA DE SANT PONÇ 2015

Concurs Tríptic publicitari de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya

La fotografía “el Payaso” se realizó en en Circo 
Raluy a Finales del año 2013 en Sant Feliu de Guí-
xols. El payaso estaba en el interior del vagón cafe-
tería del circo; la luz que recibe es natural, viene 
de la puesta del vagón.

Jorge Llorca Martínez



L’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 va ser un esdeveniment molt important per la Ciutat 
i per la seva indústria i comerç en general. Va comportar un replantejament urbanístic de tots els vol-
tants de l’Exposició, urbanització de la Plaça d’Espanya i la remodelació de la muntanya de Montjuïc. 
Es gestava des de feia temps, quan  el Sr. Francesc Cambó, entre altres, va projectar una exposició dedi-
cada a la indústria elèctrica als voltants de l’any 1920, que no es va poder portar a terme. Les Compa-
nyies ferroviàries importants hi van ser totes. Els transports públics de Barcelona també hi tenien estand, 
inclús fabricants nacionals i estrangers de material ferroviari 
com la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, i Les 
Constructions Elèctriques de France (amb fàbrica a Tarbes), que 
va exposar-hi una locomotora elèctrica de la Cie. du Midi.

Tot aquest material va haver de ser transportat d’origen fins 
l’exposició en unes condicions especials, perquè calia tenir en 
compte on i com s’haurien de col·locar en els estands corres-
ponents. En alguns casos es va haver de muntar una via provi-
sional des de l’estació del Morrot, passant pel Paral·lel fins a 
l’exposició i tot el material que aquestes companyies van ex-
posar es va haver d'empènyer, amb les locomotores a la cua, 
perquè poguessin entrar als pavellons de cara i situar-los al 
llocs que tenien destinats. Ho coneixem  perquè hi ha alguns 
testimonis gràfics. Però no saben fins on arribava la via i per 
quina part de l’exposició  van entrar, perquè no hi ha imatges o 
no s’han vist fins ara. 

De tota manera ha estat molt important el poder comptar 
amb la col·lecció de fotografies que sobre aquest trasllat per 
via provisional pel Paral·lel té exposades l’Agrupació Foto-
gràfica de Catalunya al seu local, en lloc preferent, perquè ha 
permès comprovar que, degut a que l’edifici de la Duana ja 
era construït, l'inici de la via provisional es va haver de muntar 
passat aquest edifici, o sigui des del Morrot. Altres fotografies 
ferroviàries exposades també tenen un indubtable interès tot i 
que, per ara, no ha estat possible identificar-les en la seva tota-
litat.

Tampoc sabem, per manca de imatges, com es va portar la 
locomotora elèctrica de la Cie. du Midi, perquè degut a la 
diferència d’ample de via, no podia utilitzar la via provisional 
del Paral·lel. Va venir per la línia de Puigcerdà sobre un  vagó 
plataforma fins a l’Estació del Nord i d’allà amb un camió es-
pecial fins la fira...? I els Tramvies que hi havia exposats....? 
com hi van entrar.....? També són vehicles amb un ample de 
via diferent a la del Paral·lel.

El resultat és que tot va estar púlcrament exposat als es-
tands corresponents, com es pot comprovar a les escasses 
imatges de què es disposa. Esperem que els arxius ens perme-
tin poder arribar a aclarir totes aquestes incògnites.

Miquel Paolo i Sarroca
Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona
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EL FERROCARRIL A L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929

EXPOSICIÓ



Títol: Un pueblo singular (en castellà)
Autors: CARLOS DE PABLO, FERRAN AGÜIR, y FRANCESC VILLAUBI
Data: 24/03/2015
Horari: de 19:00 a 19:07 h. 
Espai: Sala Bruno Argemí de l'AFC
Sinopsi: A un poble de muntanya va una jove a visitar a la seva tia. Durant el 

viatge en cotxe i a l'arribada a l'entrada del poble té un esglai i la tia li 
explica quin ha estat l'origen del seu esglai.

Presentació dels autors: Grup de Cinema de ESA PRODUCCIONS, taller de 
l'Espai de Gent Gran de Sant Antoni i Socis de l'AFC.

La guanyadora del Concurs per la portada de la 
Revista trimestral AULES ha estat Pilar Igle-
sias Guerrero, amb una extremada fotografia 
de dues roselles i una espiga.

Aquest concurs s’ha organitzat amb la col·la-
boració de les Aules d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de la Universitat de Bar-
celona. 

Agraïm a tots els participants del concurs la 
seva col·laboració.

Teresa Tarabal
Vocal de Concursos
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“UN PUEBLO SINGULAR” de Carlos de Pablo, Ferran Agüir i Francesc Villaubi

Concurs Portada Revista AULES

AUDIOVISUAL i CONCURS



La millor eina per aconseguir impressionants fotografies en “Blanc i Negre”. Silver Effex Pro 2 és  segura-
ment el plugin més popular de la col·lecció Google NIK. La versió 1 ja va ser molt ben valorada pels aficio-
nats i professionals de la fotografia en blanc i negre. La versió 2 ha representat una millora substancial res-
pecte  el que ja era considerat com el millor plugin per convertir fotografies de color a blanc i negre. Pels afi-
cionats a la fotografia en blanc i negre és tot  un referent, ja que combina una flexibilitat  impressionant amb 
una facilitat d’ús encomiable. Tot el que puguis fer 
amb un altre  programa, amb Silver Effex ho fas 
amb la  meitat  de temps.  S’integra perfectament 
amb els  programes d’Adobe (Lightroom i Pho-
toshop) i també amb l’Aperture.

Programa: Tasques prèvies que faciliten la 
conversió a blanc i negre. Presets.  Ajustos generals 
bàsics:  Il·luminació, contrast i  estructura. Altres 
ajustos generals:  Il·luminació dinàmica, contrast 
suau, estructura  fina, etc. Ajustos selectius. Filtres 
de color i simulació de pel·lícules en blanc i ne-
gre. Corbes. Virats. Vinyetes, marcs i altres acabats.

Requeriments: Tenir coneixements i  un mínim 
d’experiència amb Aperture, Lightroom o Pho-
toshop. Haver assistit a la sessió dedicada a Vive-
za.

Calendari i horari: Dues sessions: del dilluns dia 23 de febrer al 2 de març de 18:30 a 20:30 hores.

Inscripcions: a formacio@afc.cat

La sessió estarà a càrrec d’en Josep Vicente.

Presentadora: Francesca Portolés
Data: 25/03/2015
Horari: 19:30 h
Espai: Sala Bruno Argemí
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ACTIVITATS
CURSET SOBRE EL PLUGIN SILVER EFFEX PRO DE GOOGLE NIK

Elisenda Domingo

Descripció del tema:  Importància del  minimalisme com un 
moviment artístic multidisciplinari i recolzat per l’audiovi-
sual.

Presentació de l’autora: “En este conversatorio pretendo 
compartir con los presentes, después de haber indagado 
por el  Minimalismo como categoria del arte multidiscipli-
nario, lo que a través de la información y el mucho obser-
var fotografías sobre el tema, mis experiencias en esta 
modalidad...  cuándo surge, el concepto, sus fundadores  y 
la  importancia que a partir del surgimiento de la fotografía 
digital ha tomado...”

EXPOSICIÓ “MINIMALISMO” de MARGARITA FRESCO

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


Probablement  molts socis poden pensar que les 
sortides fotogràfiques organitzades per l'Agrupació, 
n o p o r t e n 
altre  feina que 
fer-ho públic i 
esperar que els socis hi  vagin, els que això pensen, 
estan molt equivocats. Hi ha una feina de prepara-
ció, 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 nos-

tre 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 
t r e n d e 
S i t g e s a 

les 10 del matí, per cert tots hi vàrem arri-
bar amb puntualitat suïssa.
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats b/n

Gener: El fum

Rogeli González - 9
· Premi del mes

60

Toni Torres - 9

Pep Blanes - 8,67



El  primer que vàrem fer, a la vista que la pluja no ens deixava i el fred  tampoc i sabent que alguns encara 
n o h a v i e n esmorzat, va ser anar a  fer 
u n 
cafè, 
però 
a 
d o s 

quarts 
d ' o n z e j a fèiem fotos protegint les càmeres, uns amb paraigües, altres 
amb capeli- nes, 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 
p e n- sar i així vàrem fer algunes fotos aprofitables dels in-

n o m-
b r a- b l e s 
r a- c o n s 
q u e hi ha 
p e r la  vila, 
t o t s vàrem 
foto- grafiar 
e l c o n e-
g u t «Racó 
de la C a l-
ma», també 
e d i- fi c i s 
s i n- gulars 
c o m e l 
«Cau F e-
rrat», i n o 
diem q u e 
t o- t h o m 
v a intentar millorar la molt vista «Església»,  sense oblidar 
c a- rrerons, estàtues, detalls 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

61

Juan Manuel Benavente - 8,33Adolf Garcia - 8,33

61

Anna Barnés - 8

Classificació

BLANC  i  NEGRE

 Punts
Juan-Manuel Benavente 31,33
Francesca Portolés 31,33
Rafel Planas 30,33
Toni Torres 29,33
Anna Barnés 29,00
Josep Gabaldà 28,63
Silvia Gausachs 28,33
Josep Mª. Bonjoch 27,33
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats color

Gener: El fum

Rogeli González - 9,33
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Adolf Garcia - 10 · Premi del mes
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Toni Torres - 8
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Carles Punyet - 7,67

Pep Blanes - 8,33

Classificació

COLOR
 Punts
Adolf García  (D) 32,67
Francesca Portolés 31,67
Josep Gabaldà 31,67
Josep Mª. Bonjoch 30,67
Carme Ollé  (D) 30,00
Carlos Prieto 29,67
Rogeli González  (D) 29,00
Silvia Gausachs 28,67



Inauguració: 10 d’abril de 2015 a les 19:30 hores
Clausura: 6 de maig de 2015

Tots tenim una predisposició abans de qualsevol activitat, i  no vàrem ser menys davant el  nostre viatge a 
la  Xina.  En el nostre subconscient ens passaven les imatges de la Gran Muralla, les pel.lícules del Fumanxú, 
les boles de paper de plata recollides al col.legi, els restaurants xinesos...i molts més estereotips sobre la Xina.

Només arribar, tot això es desfà com fum, no veiem el Fumanxú, la Gran Muralla és molt i  molt més gran 
del  que ens havíem imaginat,  a la Ciutat Prohibida s’hi  entra lliurement, 
els restaurants no tenen menús xinesos com coneixíem i la societat és 
molt semblant a la nostra. La Xina mil·lenària només a Museus i  Palaus 
ben conservats, que veritablement justifiquen un viatge, encara que l´any 
2000 quan hi vàrem anar els  “elements” exòtics potser èrem nosaltres, 
un turisme incipient i molts pocs occidentals passejavem pels carrers.

Amb aquesta exposició he volgut captar la impressió que ens va fer la 
Xina en aquell moment, un país que començava a obrir-se a l´exterior, 
començava la seva gran expansió comercial,  i començava a preparar-se 
per rebre mil·lions de turistes.
Presentació de l’autor: Josep Lluís Roig  va néixer a Barcelona l’any 1947. 

Va treballar dins del món de l’arquitectura, dedicant el seu temps 
lliure  a la fotografia artística.  Ingressa a l’Agrupació Fotogràfica de 
Catalunya l’any 1971. El 1977 aconsegueix el primer premi del trofeu 
‘Luis  Navarro’, i l’any següent obté la Medalla d’Or, màxim guardó 
de l’AFC. Actualment és membre del  Consell Tècnic i del Cos de 
Jurats d’aquesta entitat.  L’any 1994 decideix dedicar-se única i exclu-
sivament a la fotografia Professional. Ha publicat quatre llibres, diver-
ses guies turístiques i tres plànols temàtics sobre Gaudí, el Moder-
nisme, el Gòtic i  el Romànic a Barcelona. Ha realitzat  diverses expo-
sicions col·lectives entre les quals destaquem l’anomenada ‘080’, 
dedicada al Cos de Bombers i ‘Seis de Mayo’, així com d’individuals, 
ell destaca la realitzada al poble d’Urús, perquè van ser 120 fotogra-
fies  del mateix poble exposades a la Sala de l'Ajuntament durant les 
Festes,  a l'agost  de 1997. A l'any 2010 exposa per primera vegada en 
solitari  a la Sala Bruno Argemí i ens presenta  la  seva col·lecció "Fan-
tasies  d'ahir i  d'avui", fotografies fetes als anys 70,  on es podia veure 
que amb les tècniques d'abans podíem realitzar el  que avui dia po-
dem fer més fàcilment en Photoshop. El desembre de 2013 ens pre-
senta  també a la Sala Bruno Argemí l’exposició "Usted está en la Ha-
bana", 43  fotografies escanejades de negatiu i positivades amb paper 
Velvet Fine Art per ell mateix. També és soci de Photosagrera, de l'A-
grupació Fotogràfica de Sant Adrià del Besòs i de la Federació Cata-
lana de Fotografia.

Text i fotos: Josep Lluís Roig Rodríguez
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EXPOSICIÓ 

“IMPRESSIONS XINESES” per Josep Lluís Roig Rodríguez

Sala Bruno Argemí 



Primera sessió

Què és Street Photography. Història. Un gène-
re sense límits. Llocs i escenes que poden 
funcionar. Consells sobre el terreny.

Visualització i comentari de portfolios: Henri 
Cartier-Bresson, Richard Kalvar, Matt 
Stuart, Alex Webb, Vivian Maier, Martin 
Parr.

Segona sessió

Aspectes tècnics: Objectius, distància hiper-
focal, velocitat d’obturació. Tipus de prio-
ritats, mesuraments ràpids de llum. Inter-
pretar la llum, interpretar les línies, com-
posició en varis plànols.

Visualització i comentari de portfolios:  Ro-
bert Frank, Elliott Erwitt, Garry Winogrand, 
Joel Meyerowitz, Bruce Gilden.

Sortida fotogràfica pràctica

Posada en pràctica de mesuraments de llum: 
llums i ombres, llum homogènia, escenes 
de poca llum. Treball col·lectiu sobre es-
cenaris i personatges, composició, distàn-
cia hiperfocal.

Durant la sessió pràctica es farà un seguiment 
personalitzat a cada alumne.

Revisió del treball pràctic

Cada participant haurà de portar entre 8 i 12 
fotografies del dia de la pràctica. Es farà 
una revisió, comentari i correcció de cada 
portafolio i es comentarà en grup.

Calendari

Sessions teòriques el dimecres 18 i el diven-
dres 20 de març.

Sortida fotogràfica per practicar el dissabte 21 
de març.

Revisió i comentari de les fotografies el dime-
cres 25 de març.

Horari classes: de 18:30 a 20:30 hores.

Horari sortida: de 10 a 13 hores.

El curs estarà a càrrec d'Ivan Sanczewski
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CURS DE FOTOGRAFIA

Curs de Fotografia al carrer "Street photo"



El passat 14 de Febrer vàrem anar a una de les sortides més desitjades i amb més participació 
de la temporada. La capacitat de fascinació d'un circ és un argument de pes per fer venir ganes 
d'agafar la càmera. Però quan es tracta del Raluy, la fascinació que produeix aquest circ supera 
amb escreix a qualsevol altre.

La paraula "Museu" entre Circ i Raluy està més que 
justificada. Dubto que arreu del món hi hagi quelcom 
comparable a aquest circ. Deixa un gran record de com 
era el circ quan érem infants, sense bestioles, però amb 
un Pony molt simpàtic i un parell de gallines. El número 
no funcionaria amb una sola.
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VISITA Circ Raluy

Sortida fotogràfica al Circ Museu Raluy

Miquel LópezJosep Mª Bonjoch

Josep Vicente



Vàrem disposar de dues hores 
per fotografiar l'entorn de l'exterior 
del circ, especialment els carruat-
ges. Sense desmerèixer cap d'ells 
el Bar i l'Hotel eren els més foto-
grafiats. Van ser dues hores ben 
aprofitades, ja que la llum va pas-
sar per les fases de tarda, vespre i 
nit i es van poder fer fotos aprofi-
tant cada una. Poc abans de co-
mençar la funció vàrem entrar a 
l'interior de la carpa, comprovant 
immediatament que la il·lumina-
ció, adequada per la funció però 
no per fotografiar, ens les faria pas-
sar "canutes". És qüestió de pujar 
els ISO tot el que la càmera sigui capaç de su-
portar, sense esguerrar les fotografies.

Tenim el compromís d'entregar a la família 
Raluy un CD amb una selecció de les nostres 
millors fotos, abans que deixin Barcelona. Ens 
vàrem reunir a l'Agrupació per fer un visionat 
que feia molt difícil descartar fotografies. La 
majoria estaven francament bé malgrat les 
condicions d'escassa llum i els artistes en cons-
tant moviment. Cal remarcar també que els 
números eren molt bons i alguns de traca i 
mocador. El gran nombre de fotos que "tots" 
vam fer de l'actuació de la Rosa dona algunes 
pistes al respecte.

Juntament amb el CD entregarem en paper, 
com s'han de veure les bones fotografies, la del 
grup, difícil com sempre, no pel diafragma o 
l'ISO sinó per ajuntar a tothom. Dues fotos seleccionades 
entre les millors, difícil selecció; i finalment la fotografia 
d'un fantàstic pallasso del Circ Raluy, i que sortirà a la porta-
da del nou tríptic de l'Agrupació. L'havia fet amb anterioritat 
el company Jordi Llorca que va guanyar el concurs creat ex-
pressament per presidir el Tríptic.

Demanaré que em diguin quin dia marxaran del Moll de 
la Fusta, ben segur a primers de Març per anar, els que pu-
gueu, a fotografiar els magnífics camions i carruatges a punt 
de marxa i no com l'altre dia que estaven una mica massa 
junts. 

Rebreu un correu d'avís tan aviat com ho sàpiga. Tan sols 
em queda agrair la vostra participació, ja que entre tots vo-
saltres, i també els artistes del circ Raluy hem gaudit d'una 
esplèndida sortida.

Josep Vicente
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Vicenç Lafebre

Josep Vicente

Domingo Sánchez



LA PROPERA DE FRANC
Com de costum, amb les fotografies d’aquesta excursió farem el Concurs “La propera 

de franc”. El veredicte es farà, amb un jurat de l’Agrupació, el divendres dia 15 de Maig  a 
les 19 h. S’hauran de presentar dues fotografies com a màxim 20x30, sense muntar, abans 
del dia 6 de Maig. Animeu-vos i feu-ne moltes i que guanyi el millor, que serà el que 
s’endurà la propera excursió de franc.
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SORTIDA
CALÇOTADA A ROCAFORT DE QUERALT

Vi Teresa Tarabal
Vocal de Concursos



Autors: Varis alumnes de cursos fets a l'Agrupa-
ció.

Espai: Nou Espai, del 13 de març al 9 d'abril.
Tema de l’exposició: Exposició col·lectiva sense 

tema específic.
Participants: alumnes que durant l'any 2014 i el 

que va del 2015 han assistit als cursos i ta-
llers que hem fet a l'Agrupació.

Igual que hem fet a l'AFC altres anys, els moni-
tors animem als alumnes a que participin en 
una exposició a fi de que puguin veure i viu-
re el que és triar unes fotos, deixar-les el mi-
llor possible, imprimir-les, fer el paspartú, 
emmarcar-les i finalment penjar-les, fent tot 
això com si fos un taller més.

Els participants han assistit a algun dels cursos 
«Bàsic de Fotografia», Lightroom, Photoshop, 
primer o segon nivell, o a als diferents tallers 
que s'han fet de llum artificial, macrofoto-
grafia, plugins de Ps o Lr, etc. Aquí veurem el 
que han après els alumnes d’enquadrament, 
composició, il·luminació, revelat RAW, Ps o 
Lr.

El grup de monitors creiem que és una bona 
experiència per als alumnes i esperem que 
tots hi posin els cinc sentits a fi d'aconseguir 
una excel·lent exposició.

L’equip de monitors
Pere Romero, Josep Gavaldà, Umberto Victoria, 

Josep Vicente, Manel Mataró
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EXPOSICIÓNOU ESPAI

Exposició col·lectiva d’alumnes

Anna Barnés

Carme Calvet

Silvia Gausachs José Sáez

Miquel Ribas



Carles Valero Llanas Carmen Camprodón Vidal Salvador Bosch Ygualada
Pere Puigdollers Ocaña Raul Pariente Párraga Xavier Mateu Llevadot

· Amb motiu de la Setmana Santa la nostra Agrupació estarà tancada del 2 al 
6 d’abril.

· Els socis que vulguin venir a la Calçotada del dia 18  d’abril ja poden fer la 
inscripció a l’Elisenda de Secretaria. Tenim places limitades.

· Els socis que encara no tinguin el seu carnet el poden demanar a l’Elisenda 
de Secretaria.

· APHRODITE IOPC 2014, XIPRE - Miquel Peiró, 6 acceptacions
· BISTRICA 2014, SÈRBIA - Miquel Peiró, 8 acceptacions
· IRELAND EXHIBITION 2014, IRLANDA - Miquel Peiró, 7 acceptacions

· El nostre consoci i amic Andreu Clapés ens ha fet arribar 7 llibres de 
temàtica fotogràfica per a la nostra Biblioteca.

· El nostre consoci i amic Manel Saiz Suau ens ha donat un Projector de 
Diapositives marca Reflecta model 1800 AF nº 1021000 pel nostre 
Museu.

· Els Sr. Enric Armengol Pérez ens ha donat pel Museu: Una càmera de 
manxa format 6x9 marca AGFA model Standard nº 234126 amb estoig. 
Una càmera reflex marca Minolta model SRT 101 nº 2939845. Una 
òptica marca Minolta de 135mm nº 1615317. Una òptica marca Minolta 
de 28 mm nº 1335197. Una càmera reflex marca Minolta model Dynax 
3xi nº 2117578. Una òptica AF ZOOM marca Minolta nº 01017074. Una 
càmera digital marca Fujifilm model 5xzoom. Una càmera digital video 
marca Sony model Handycam amb òptica Carl Xeiss Tesar. 

Moltes gràcies a tots per les vostres donacions.
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NOTES

NOTES DE SECRETARIA

NOUS SOCIS

RESULTATS DE CONCURSOS FOTÒGRAFICS

DONACIONS



Dia 2, dilluns, 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 3, dimarts, 18:30 h. Curs il·luminació per Umberto Victoria
Dia 5, dijous 18:30 h. Curs de Fotografia per Josep Vicente
Dia 6, divendres, 18:00 h. Sessió d’estudi amb model femení
Dia 9, dilluns, 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 10, dimarts, 18:30 h. Curs d’il·luminació per Umberto Victoria
Dia 10 dimarts, 18:30 h. Comentari de Fotografies per Miquel Peiró o Ulises Gàzquez
Dia 12, dijous, 18:30 h. Curs de Fotografia per Josep Vicente
Dia 13, divendres, 18:00 h. Sessió d’estudi amb 2 models femenines
Dia 13, divendres, 19:00 h. Inauguració al Nou Espai “Alumnes de l’AFC”
Dia 16, dilluns, 18:30 h. Curs de Pluguins de NIK per Josep Vicente
Dia 17, dimarts, 18:30 h. Curs d’il·luminació per Umberto Victoria
Dia 17, dimarts, 19:30 h. Inauguració de l’exposició col.lectiva “Haikus” 
Dia 18, dimecres, 18:30 h. Curset de Street Photo per Ivan Sanczewski
Dia 19, dijous, 18:30 h. Curs de Fotografia per Josep Vicente
Dia 20, divendres 18:00 h. Sessió d’estudi amb model masculí
Dia 20, divendres, 18:30 h. Curset de Street Photo per Ivan Sanczewski
Dia 21, dissabte, de 10 a 13 del matí, Sortida pràctiques de Street Photo
Dia 23, dilluns, 18:30 h. visitonat i comentaris de les pràctiques de Street Photo
Dia 24, dimarts, 19:00 h. Projecció del curtmetratge “Un pueblo singular” de Carlos de 

Pablo, Ferran Agüir i Francesc Villaubi
Dia 25, dimecres, 19:00 h. Repartiment de guardons a socis veterans
Dia 25, dimecres, 19:30 h. Conferència “Minimalismo” per Margarita Fresco. La xerrada 

s’il·lustrarà amb la projecció de fotografies sobre el tema. 
Dia 26, dijous 18:30 h. Curs de fotografia per Josep Vicente.
Dia 26, dijous, 19:00 h. Veredicte del Concurs Temes Obligats Tema : “Bicicletes en 

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

Del 2 al 6 d’abril, tancat per Setmana Santa
Dia 7, dimarts, 18:30 h. Comentari de fotografies per Miquel Peiró o Ulises Gàzquez
Dia 7,dimarts, 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’Exposició “Muy Frágil” de l’autor 

Gregorio Vargas.
Dia 10, divendres, 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 10, divendres, 19:30 h. Inauguració de l’exposició de Josep Lluís Roig
Dia 17, divendres, 18:00 h. Sessió d’Estudi amb model
Dia 18, dissabte, 8 del matí, Excursió Calçotada amb autocar.
Dia 21, dimarts, 18:30 h. Curset de Flash Portàtil per Umberto Victoria 
Dia 24, divendres, 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 24, divendres, 19:30 h. Xerrada Fotogràfica amb Francesc Bedmar
Dia 21, dimarts, 18:30 h. Curset de Flash Portàtil per Umberto Victoria
Dia 28, dimarts, 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
Dia 30, dijous, 19:00 h. Veredicte del Concurs Temes Obligats. Tema: “La Pobresa”
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ACTES
ACTES MARÇ

AVANÇAMENT ACTES ABRIL
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