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NOTES D’INTERÈS
Navegant per Internet, per Josep Vicente
Els	
  que	
  estimem	
  la	
  fotogra0ia	
   i	
  ens	
  agrada	
  fer	
  fotos	
  i 	
  també	
  veure-‐les,	
  coneixem	
  la	
  possibilitat	
  de	
  pujar-‐
les	
  a	
   Internet	
  per	
  compartir-‐les	
  amb	
  altres.	
  Les	
  pàgines	
  web	
  de	
   Flickr,	
   500px,	
  Fotocommunity,	
  Ipernity,	
  
Google+,	
  Picasa,	
  Facebook,	
  Instagram	
  i 	
  moltes	
  més	
  ofereixen	
  aquest	
  tipus	
  de	
  serveis.	
  En	
  algunes	
  cal	
  que	
  
us	
  doneu	
  d'alta	
  per	
  entrar	
  però	
  en	
  qualsevol	
   cas	
  és	
  gratuït.	
   Son	
   tants	
  els	
  milions	
   de	
   fotos	
  que	
   podem	
  
veure	
   emmagatzemades	
  en	
  aquestes	
  pàgines,	
  que	
   no	
  totes	
  però	
  sí	
  moltes	
  són	
  de	
   gran	
  qualitat.	
  No	
   obli-‐
deu	
  que	
  de	
  les	
  bones	
  fotogra0ies	
   se'n	
  pot	
  aprendre	
   molt.	
  No	
  és	
  d'aquestes	
  webs	
  de	
  les	
  que	
   us	
  vull	
  parlar	
  
sinó	
  d'una	
  que	
  funciona	
   diferent	
  i 	
  que	
  ens	
  permet	
  gaudir	
  de	
  les	
  millors	
  fotogra0ies	
  que	
  es	
   poden	
  veure	
  a	
  
Internet	
  i 	
  aquí 	
  sí	
  que	
   són	
  totes	
  de	
  primera	
  doncs	
  sinó	
  no	
  les	
  publiquen.	
  La	
  web	
   es	
  diu	
  1x	
  i	
  està	
  a	
  1x.com	
  	
  
(sense	
  les	
  www).	
  Ben	
   segur	
  que	
   la	
   guardareu	
   a	
   la	
   llista	
   de	
   "preferits".	
   Per	
  entendre	
   el	
   funcionament,	
  
millor	
  llegir	
  a	
  continuació	
  la	
  descripció	
  que	
  fan	
  ells	
  mateixos:
·	
  1x	
  és	
  la	
   comunitat	
  fotogrà0ica	
   tutelada	
  més	
  gran	
  del	
  món.	
  Totes	
  les	
  fotos	
   a	
  la	
  galeria	
  són	
  seleccionades	
  
per	
  un	
  equip	
  de	
  10	
  comissaris	
  professionals	
  i 	
  només	
  el	
   5%	
  de	
  totes	
   les	
  fotogra0ies	
  presentades	
  es	
  
publiquen.
·	
  1x	
   s'esforça	
   per	
   oferir	
  una	
   experiència	
   de	
   galeria	
   de	
   fotos	
   real,	
   amb	
  fotogra0ies	
   de	
   classe	
   mundial	
   i	
  
presentació	
  elegant.	
   El	
  nostre	
   objectiu	
  és	
  inspirar	
  a	
   tots	
   els	
  que	
  vulguin	
   gaudir	
  d'un	
  moment	
  d'art	
  
diàriament,	
  sense	
  haver	
  de	
  visitar	
  una	
   exposició	
  de	
  fotogra0ia	
   0ísica.	
  Un	
  milió	
  de	
  visitants	
  únics	
  gau-‐
deixen	
  d'obres	
  d'art	
  en	
  1x	
  cada	
  mes.
Espero	
  que	
  les	
  gaudiu	
  molt.	
  També	
  podeu	
  penjar	
  fotos.	
  Tan	
  sols	
  cal	
  donar-‐se	
  d'alta.	
  

NOTES INFORMATIVES
•	
  A 	
  partir	
   del	
  7	
  d’abril	
   l’horari	
  d’atenció	
  al	
   públic	
  a	
   l’AFC	
  serà	
  de	
  17:30	
  a	
  21:00h.	
  Els	
   socis/es	
  podran	
  fer	
  
ús	
  de	
  les	
  instal.lacions	
  de	
  l’AFC	
  dins	
  d’aquest	
  horari.
•	
  TALLER	
  DE	
  MACRO	
  a	
  càrrec	
  de	
  Carles	
  Moreso.	
  Dates:	
  dimecres	
  22	
  d’abril	
  a	
  les	
  18:30	
  h	
  classe	
  teòrica.	
  
Dia	
  24	
  divendres	
  a	
  les	
  10:00	
  h	
  del	
  matí,	
  sortida	
  de	
  pràctiques	
  al	
  Jardí	
  Botànic	
  de	
  Montjuïc
•	
  TEMES	
  OBLIGATS	
  MES	
  D’ABRIL.	
  Tema:	
  La	
  Pobresa,	
  la	
  plaga	
  del	
  segle	
  XXI.	
  Veredicte:	
  dijous	
  30	
  d’abril	
  
a	
  les	
  19:00	
  h.
•	
  LA	
  VIDA	
  EN	
  IMATGES.	
  Recordem	
  a	
  tots	
  els	
  socis	
  que	
  cada	
  últim	
  divendres	
  de	
  mes	
  a	
  les	
  19:30	
  h	
  el	
  nos-‐
tre	
  consoci	
  Francesc	
  Bedmar	
  ens	
  parla	
  de	
  les	
  seves	
  vivències	
  com	
  a	
  fotògraf.	
  	
  Us	
  esperem	
  a	
  tots.	
  
•	
  ASSESORIA	
  FOTOGRÀFICA.	
  Recordem	
  a	
  tots	
  els	
  socis	
  que	
  el	
  segon	
  di-‐
marts	
  de	
  cada	
  mes	
  a	
  les	
  18:30	
  h	
  els	
  nostres	
  consocis	
  Miquel	
  Peiró	
  i	
  
Ulises	
  Gázquez	
  es	
  posen	
  a	
  disposició	
  de	
  qui	
  vulgui	
  portar	
  alguna	
  foto-‐
gra0ia	
  per	
  comentar-‐la	
  o	
  demanar	
  consell	
  de	
  com	
  millorar-‐la.	
  
•	
  La	
  fotogra0ia	
  "the	
  best	
  clic's",	
  feta	
  per	
  Ei-‐Point,	
  presa	
  al	
  barcelonès	
  
parc	
  de	
  la	
  Creueta	
  del	
  Coll,	
  ha	
  estat	
  guardonada	
  pel	
  jurat	
  popu-‐
lar	
  del	
  II	
  concurs	
  fotogrà0ic	
  OndareBizia	
  -‐	
  patrimoni	
  miner	
  a	
  la	
  
categoria	
  de	
  fotogra0ia	
  amb	
  retoc	
  fotogrà0ic.

EXPOSICIONS A L’ABRIL
•	
  Al	
  Nou	
  Espai:	
  del	
  7	
  al	
  23	
  d’abril	
  “Muy	
  frágil”	
  de	
  Gregorio	
  
Vargas
•	
  A	
  la	
  Sala	
  Bruno	
  Argemí:	
  del	
  10	
  d’abril	
  al	
  6	
  de	
  maig	
  “Impressions	
  xineses”	
  de	
  
JOSEP	
  LLUÍS	
  ROIG
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Fotografia de portada:
Carles Moreso
Papilio machaon
Guardiola de Fontrubí, 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 mismos sólo podrá efectuarse con el expreso consentimiento de sus autores.
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EDITORIAL
En el moment d’escriure aquest Editorial es respira per primer dia un aire
net de primavera, després d’una temporada freda i plujosa, avui el cel és
blau, les flors broten dels arbres, l’ambient és més càlid i el ventall de colors
que envaeixen els carrers demostren que ja ha arribat la nova estació.
Aprofitem aquest moment per fer fotografies de plantes medicinals o
culinàries per presentar al proper concurs de la Fira de Sant Ponç. També
passegem-nos per Ciutat vella i captem racons insòlits i interessants pel
Concurs de Ciutat Vella. Les bases les trobareu en aquest Butlletí.
Doncs sí, ja han passar tres mesos de les anteriors vacances, les activitats
previstes per aquest temps s’han portat a terme, tallers, sortides, cursos,
concursos, exposicions, col·loquis, projeccions.., entre les quals cal destacar
com a novedosa i multidisciplinar l’exposició dels Haikus. L’objectiu del
projecte conjunt era associar poesia escrita, poesia declamada, música i
imatges fotogràfiques inspirades o inspiradores..., tot plegat un conjunt
poètic poc típic i efímer.
Per altra banda, com ja se us havia anunciat, en les pàgines d’aquest
Butlletí trobareu una “Nota informativa sobre les activitats formatives que
realitza l’AFC pels socis de la Entitat”, signada pel Consell Directiu, i us
prego que la llegiu detingudament.
No oblideu preparar la motxilla i càmera per la propera excursió, amb
calçotada inclosa, a Rocafort de Queralt el dissabte 18 d’abril, la primera
organitzada per la nova Comissió d’excursions.
Ara sols em resta desitjar-vos unes bones Festes de Pasqua i que les
aprofiteu també per fer un munt de fotografies.
Francesca Portolés i Brasó
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NOTA INFORMATIVA
LES ACTIVITATS FORMATIVES QUE REALITZA L’AGRUPACIÓ
PELS SOCIS DE L’ENTITAT
El model formatiu emprat els darrers anys per dur a terme aquestes activitats ha estat basat en que un soci, amb coneixements avançats sobre una determinada matèria, expliqui el seus coneixements a uns altres socis menys
versats en el tema. El soci "professor" no rep cap tipus de compensació pel
temps i esforç dedicat a la activitat i els socis "alumnes" no han de pagar res
per assistir-hi.
En les presents circumstàncies volem fer un canvi en el model formatiu
que ens permeti pujar el nivell dels cursos que ofereix l'Agrupació. Volem
que la formació sigui sempre de qualitat, dintre d'un model en que el treball
del professor estigui degudament recompensat i també l'esforç dels alumnes,
rebent formació de qualitat i aprofitant totes les hores lectives.
Per tant:
• Les activitats formatives d’un o dos dies (tallers, cursets, etc.) continuaran sent gratuïtes i estaran a càrrec de socis de l'Agrupació.
• Els cursos (activitats de més de dos dies) seran de pagament, tant si els
donen professors externs com si els donen professors socis. El barem en que
ens basarem per calcular el preu del curs està entre 1,5 i 2 € l’hora segons el
nivell i el grau de dificultat del curs. Cal tenir en compte que qualsevol centre d'estudis fotogràfics està per damunt dels 10 - 12 €.
Amb aquests canvis, que entraran en vigor ben aviat, es pretén en primer
lloc mantenir la formació com una activitat prioritària en aquesta Agrupació
i en segon lloc enfortir-la amb cursos de qualitat.
Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o suggeriment al
respecte.
Barcelona, 25 de març de 2015

El Consell Directiu
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EXPOSICIÓ
HAIKUS
El passat 17 de març es va inaugurar l’exposició Haikus que és el resultat del procés
iniciat fa un any per un grup d’associats i
que, una vegada entès el que era un haiku
com ja s’explicava en el Butlletí de febrer, es
van posar a treballar adaptant fotografies als
tres versos que composen cada un. El resultat ha estat una magnífica exposició en la
que la gran quantitat d’amics que hi van ser
pogueren comparar les diverses sensibilitats
en l’adaptació de les fotografies i els versos.
La presentació de l’acte també va estar a
l’alçada de les exigències de un tema de tanta sensibilitat, i els presents ens vàrem trobar
amb la sorpresa de que un grup de rapsodes
de Sant Feliu de Llobregat que es presenten
com “Dones amb veu“, acompanyades per
un guitarrista, recitaven els diversos poemes.
La posta en escena, mitjançant el moviment de les rapsodes seguint les fotos de cada expositor, reforçat per un focus que les
anava seguint, va donar un ambient íntim,
adequat per el tema que es presentava.
Va ser una tarda molt agradable i que
sens dubte quedarà en el record de tots els
presents, amb el desig que, els que no van
poder ser-hi puguin gaudir de la mateixa fins
el 6 d’abril.
Pere Puigdollers
Fotos: Agustí Codinach
Manel Simon
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Manel González

Hortènsia González

Avui s'acaba
El Sol s'està apagant
La foscor s'estén

Francesca Portolés

Teresa Tarabal
Dolores Bañón

Teresa Gironés
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LLUM ARTIFICIAL
Sessions d’Estudi - Abril
Model
Montse
Dia 10
17:30 a 21:00 h.
Nu artístic
Fons blanc
Es maquillarà el rostre segons mostra
Preu, 22 €

Model
Angelina Jolie
Dia 17
17:30 a 21:00 h.
Nu artístic
Fons negre
Preu 15 €

Model
Paolo
Dia 24
17:30 a 21:00 h.
Nu artístic
Fons blanc
Es maquillarà el rostre segons mostra
Preu, 22 €
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Antonio Bolea

Sala Bruno Argemí

L’elogi de les tímides ombres en l’any de la llum
Inauguració: 8 de maig a las 19:00 h.
Tema de l'exposició: fins al 4 de juny
Dos motius per a aquesta exposició:
- Les Nacions Unides han declarat l’any
2015 any de la Llum.
- Completar el cercle iniciat amb l’exposició "L’elogi de les ombres".
La llum és aquí el subjecte fotogràfic.
Es tracta d'entendre com es comporta
amb els objectes i, en aquest cas, amb el
cos humà. La llum com a misteri, com
emoció, com a creació, i amb la pretensió
de ser un petit exercici de fotografia, una
gran reverència a la llum i, sobretot, un
exercici d’humanitat, bellesa i emoció.
Parafrasejant un article del fotògraf Enrique Algara, és un “elogi de les tímides
ombres en l’any de la llum”.
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Sala Bruno Argemí
EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA DE CARME GARCÍA PADROSA
El passat dia 25 de febrer vàrem inaugurar
una esplèndida exposició antològica de fotografies de la nostra estimada consocia Carme
García Padrosa. Els que l’hem coneguda,
creiem que la Sra. Carme és tot un exemple
com a fotògrafa pionera de Catalunya, en uns
anys en què poques dones destacaven en
aquest complicat món de l’art de la llum.
Guanyadora d’infinitat de concursos nacionals i internacionals i artista molt interessada
en cercar formes innovadores i modernes de
fer fotografia, va refusar moltes ofertes per
convertir-se en fotògrafa professional i de
publicitat perquè, per a ella, el més important
del món era la seva família. Sòcia d’honor de l’Agrupació
on pertany des de principis dels anys 50 del segle passat,
va fundar amb altres sòcies l’any 1962 un grup femení.
Molts anys després, ja en aquest segle XXI, va seguir capitanejant l’actual grup de dones fotògrafes de l’Agrupació.
La Sra. Carme ha donat el seu fons fotogràfic al Museu
de casa nostra i aquesta és la primera exposició antològica
amb moltes de les millors imatges que ens ha cedit. Notem
com li agrada retratar altres dones, retrats amb l’entorn
molt acurat, dones als mercats, les que despatxen, les que
miren, les que compren... moltes captades en picat per
ressaltar més tot el ventall de les parades d’aliments. Imatges de cavalls, criats salvatges i capturats per vendre’ls,
aquí abunda el color sèpia que fa més impactant aquesta
natura salvatge. Els infants també apareixen en moltes fotografies, corrent i jugant pels carrer de ciutat vella a Barcelona, d’altres captats en pobles, imatges molt tendres
que la Sra. Carme amb la seva capacitat d’empatia va
immortalitzar. Paisatges amb lineals i diagonals, imatges molt geomètriques i modernes per l’època.
Homes carregant i descarregant mercaderies a l’antic Born. I d’altres temes més que per manca d’espai
no citaré. Aquesta magnífica exposició ha estat un petit homenatge a una persona que es mereix tot el
nostre agraïment pels anys que ha dedicat a l’Agrupació, com a jurat, com a
guanyadora de concursos o assistint a
tots els actes que podia.
El proper més de juny la Sra. Carme farà 100 anys i des de aquestes
ratlles li enviem una forta abraçada de
tots els socis que l’estimen. Ens deu
encara una visita, l’esperem amb els
braços oberts, estimada Carme García.
Elisenda Domingo
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Sala Nou Espai
EXPOSICIÓ ALUMNES DE L’AFC
Sílvia Gausachs
Teresa Gironés
Victor Fernández
Carles Punyet

El dia 12 de març es varen penjar les fotos dels alumnes a la sala Nou Espai, però ja feia dies que una certa
activitat corria con un ventet constant per l’Agrupació,
ajustant tot el necessari per col·locar les fotos dels alumnes, preparar els passepartout, triar-les i polir tot el que
calia amb l’ajut dels professors i dels propis interessats,
alguns encara poc experts, però d’altres molt hàbils i engrescats.
Tot havia d’estar a punt pel dia de la exposició, el 13
de març. Arribat el moment, la Francesca Portolés, presidenta de l’Agrupació, va fer un elogi de la gran qualitat
de les fotos exposades, així com de l’interès dels professors, que s’ han posat a l’abast de tothom durant els
darrers mesos, impartint tallers o cursos i atenent els dubtes de forma personal; del seu interès i dedicació per
aportar nous coneixements als alumnes de l’AFC per tal
que poguéssim assolir dia a dia un nivell més alt. Com a
representant i ànima d’aquest esdeveniment 2014, en
Manuel Mataró ens va animar a participar en les properes edicions i -ben segur- això comportarà nous cursos.
Acabat l’acte vam passar a veure i comentar les obres.
Personalment us puc assegurar que totes podrien haver
estat tretes dels meravellosos llibres editats per iniciar-se
en aquest món, tan creatiu i complex com un es vulgui
imaginar.
Més tard, es va fer el clàssic pica-pica i, a poc a poc, la
gent vam anar marxant. A la sala hi van quedar unes noves finestres obertes al món, omplint l’espai amb la seva
llum pròpia.
Anna Moscardó
(alumna de l’AFC)

Anna Barnés

Miquel Ribas
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Febrer: El picat fotogràfic
Carme Ollé - 8,67
· Premi del mes

Josep Mª Bonjoch - 8,33

Josep Gabaldà - 8
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b/n

Probablement molts socis poden

Toni Torres - 8
pensar que les sortides fotogràfiques organitzades per l'Agrupació,
no porten 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 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
Joan Pardina - 8,33
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 Miguel López Mallach - 7.67 de molts vèiem que la llum d'un dia plujós no és tan dolenta, ni
tan dèbil com podíem pensar i així vàrem fer algu-

Classificació
BLANC i NEGRE
Francesca Portolés
Joan Manuel Benavente
Toni Torres
Josep Gabaldà
Rafael Planas
Anna Barnés
Josep Mª Bonjoch
Silvia Gausachs

Punts
38,00 punts
37,67 punts
37,33 punts
36,67 punts
36,67 punts
36,33 punts
35,67 punts
34,33 punts

nes 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 millorar la molt vista «Església», sense oblidar carrerons,
estàtues, detalls de portes, finestres, etc.
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CONCURS SOCIAL - Temes Obligats
Febrer: El picat fotogràfic
Josep Gabaldà - 9,67
· Premi del mes

Miguel López Mallach - 9

Anna Barnés - 9
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color

Pep Escalé - 8

Classificació

COLOR
Josep Gabaldà
Adolf Garcia (D)
Francesca Portolés
Josep Mª Bonjoch
Carme Ollé (D)
Carles Prieto
Rogeli Gonzalez (D)
Silvia Gausachs

Punts
41,33 punts
38,67 punts
38,33 punts
37,67 punts
37,67 punts
36,67 punts
35,00 punts
34,67 punts

Carme Ollich - 7,67

Josep Mª Bonjoch - 7
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CURS

Sala Bruno Argemí
IL·LUMINACIÓ EN ESTUDI per Humberto Victòria

En días pasados impartí el curso de Iluminación en Estudio Fotográfico, en la Agrupació Fotogràfica de Catalunya con la asistencia de 23 socios. Durante el curso vimos
aspectos relacionados con el equipo necesario en un plató
fotográfico, así como dos esquemas diferentes de iluminación. La modalidad del curso fue teórico-práctica, teniendo durante el mismo 4 sesiones con diferentes modelos.
Las prácticas realizadas fueron en fotografía de clave alta
y en clave baja. Contamos con la valiosa colaboración de
las maquilladoras profesionales Eva Picón y Yaqueline
Quispe y las modelos Mónica, Alexandra, Judith, Maite y
Beatriu, sin su colaboración no hubiéramos podido llevar
a buen término las diferentes sesiones. Mi agradecimiento
a los compañeros Jordi, Isidre y Salva Parreu por su ayuda
durante el curso. A continuación les dejo algunos trabajos
de los asistentes
Humberto Victòria

Esteve Manubents

Jaume Llopart
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Carles Punyet

Anna Barnés

FÒRUM FOTOGRÀFIC
FÒRUM DE DISCUSSIÓ DE FOTOGRAFIES
Sembla fort això de fòrum de discussió però crec que és el més adequat, ja que
el que pretenem és que cadascú pugui dir la seva i, per suposat, sense ofendre.
Bé, cal explicar com va néixer la idea: un grup d’alumnes de l'última fornada
van demanar a l’AFC de crear un espai per comentar fotografies i varen convèncer
a la nostra Presidenta de tirar-ho endavant i la Francesca em va convèncer a mi de
que fes de moderador. La primera cosa que vull aclarir és que és una iniciativa
que ve des del soci, que no és un assessorament fotogràfic, que no hi haurà
lliçons magistrals, però sí que es parlarà del que cada un dels assistents pensa de
la fotografia que es mostra en aquell moment, ho podran fer en llibertat, seguint
els seu criteri i gust personal, d’ací sortirà una nova manera de fer fotografia, la
que ens agrada. Haurem de posar el cronòmetre en marxa per evitar que uns parlin molt i els altres no diguin res, a aquests els motivarem perquè diguin la seva.
Com ho farem? Molt fàcil, posarem una fotografia a una de les pantalles grans
de l’AFC, li demanarem a l’autor que ens expliqui com la va fer, què ens vol mostrar, les dificultats que ha tingut al fer-la i al revelar-la. A partir d’aquest moment
donarem la paraula a cada un dels assistents per que hi diguin la seva, en aspectes com l’enquadrament, la composició, l’ajust de blancs, si és massa fosca o
massa clara, què li sobra o què li manca. Si l’autor vol portar-la un altre dia per
comentar-la un cop arreglada, serà benvingut, d’aquesta manera veurem com
evoluciona la nostra visió fotogràfica. A fer tot això no hi dedicarem gaire més de
15 minuts, sempre que hi hagin més fotografies per comentar. Si hi ha poques fotos, com que disposarem de programes de revelat i edició, provarem de fer alguns
retocs. Si seguim amb la previsió actual ho farem el penúltim dijous de cada mes
a partir de maig, començarem a les 18 fins les 20:30, cosa que ens permetrà comentar unes 10 o 12 fotos cada reunió. Si l'assistència és important, més endavant
es podria fer dos cops al mes, sempre que l'AFC tingui disponibilitat d'espai.
Si aquest FÒRUM veiem que és interessant, alguns socis de reconeguda experiència i qualitat fotogràfica ens acompanyaran en les discussions posant-hi els
seus coneixements per ajudar a que els nostres augmentin. Com a moderador/animador, faré el possible per que tots ens sentim com a casa i per suposat que hi
posaré cullerada, encara que miraré de que cada un dels assistents n’hi posi més
que jo. Finalment i per evitar que ningú se senti discriminat, les fotos a comentar
seran les que, per estricte ordre d’arribada a la adreça foro@afc.cat es rebin a la
web de l'AFC. El fitxer de cada foto enviada serà en format jpg no tindrà més de
un megabit, podran portar el fitxer RAW o al PSD el dia que discutim sobre aquella foto, si volen que el treballem.
Esperem les vostres fotos. Fins aviat.
Manel Mataró Pons
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CONCURS
PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L’ANC CIUTAT VELLA

Els colors del meu barri
Tema: lliure i circumscrit a l’àmbit de Ciutat Vella.
Participants: qualsevol persona més gran de 16 anys.
Obres: 1 fotografia inèdita en color o en blanc i negre.
Tècnica: lliure.
Enviament: tots els participants heu de fer arribar les fotografies a l’adreça de correu electrònic concursfotograficcv@gmail.com entre l’1
i el 30 d’abril de 2015.
Entre tots els participants, se seleccionaran 30 finalistes que hauran
d’enviar les fotografies seguint les instruccions següents:
Mesures: fotografia de 18×24 muntada en paspartú rígid de 40×50 en
blanc.
Adreça d’enviament: Via Laietana, 44, porteria, 08003 Barcelona.
Identificació: escriviu al dors de la fotografia el nom, l’adreça electrònica i el telèfon de l’autor.
Drets d’autor: els participants els cedeixen a ANC Ciutat Vella.
Important: les fotografies presentades no podran haver estat premiades
en altres concursos ni estar pendents de veredicte d’altres concursos. L’autor és responsable del contingut de l’obra.
Amb les fotos es faran diverses exposicions per centres i entitats de
Ciutat Vella.
Premis: Entre els finalistes el jurat escollirà el primer, el segon i el tercer premis.
Primer premi: una nit a Ohla hotel Barcelona, per a dues persones.
Segon premi: un sopar al restaurant Pitarra, per a dues persones.
Tercer premi: bany termal amb aromateràpia i massatge de 15 minuts a Aire de Barcelona, per a dues persones.
Jurat: estarà constituït per membres de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, els quals vetllaran per l’estricte compliment de les bases.
Lloc d’exposició i lliurament de premis: Ateneu Barcelonès.
Veredicte: serà públic i el resultat inapel·lable.
BASES: https://ciutatvellaperlaindependencia.wordpress.com/concurs/
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COMENTARI
Així veig a Francesc Bedmar
“Una foto ha de ser com un cop de puny a la cara, quan la mires!”
Amb aquesta frase inicia Francesc Bedmar les xerrades organitzades per l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Després, amb un to de veu pausat però
ple d’entusiasme, Bedmar destapa l’inici de
la seva vida fotogràfica i ens dóna a conèixer com si rés no fes imatges impressionants, senzilles, plenes de color, en blanc i
negre algunes i d’una força vital d’altres.
Ens ensenya tot el que es pot arribar a
copsar amb una bona mirada i una càmara
a la mà, tot el que es pot explicar, tot el que
es pot ensenyar, tot el que es pot descobrir…
Darrera cada fotografia hi ha una
història, una anècdota, i està clar, un esforç
personal per aconseguir-ho.
És una persona que ja de jove va sentir la
necessitat de plasmar el que tenia al davant, als seus voltants… tant del món particular i familiar: vacances, paisatges i natura.
Es confessa autodidacta, intrèpid i inquiet, de recórrer el món sempre que pot.
Més tard, i degut a la seva altra afició a la música, aconsegueix filtrar-se en el
món públic, popular, malgrat manifesta que el rol de “paparazzi” i de captar
imatges d’amagat, no li ha agradat mai.
Finalment, i a mida d’anar-se introduint poc a poc en aquests sectors robarà
feina per la seva vertadera professió i passió com a fotògraf entre editorials i diaris.
Té la oportunitat de conèixer personatges dins tots els àmbits: esports, espectacles, música, literatura, pintura… i que amb exquisida educació, elegància i respecte sabrà establir-hi tal relació que, la majoria de vegades, acabaran amb grans
amistats: Isabel Allende, R. Garcia Marquez, Antonio el ballarí…
D’aquí en surten grans retrats que es publiquen!
Carme Camprodon
Fotografia: Lluís Girona
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COMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Cinc maneres per entrenar el vostre ull per una millor composició
Traducció de Josep Vicente d’un post d’Andrew S. Gibson publicat a la DPS
http://digital-photography-school.com/author/andrewgibson/
3 - Repetir patrons i formes
Una altra cosa que cal buscar és la repetició de
pautes i formes. Quan vaig prendre la foto de la
dreta, m’adonava que les formes repetitives de les
targetes varen fer una composició interessant.
Hi ha dos elements potents en aquesta foto. El
primer és el patró format per les fileres de targetes.
El segon són les línies creades per les vores del prestatge i les mateixes targetes. Vaig prendre la foto des
d’un angle, perquè les línies creades pels prestatges
es vegin en diagonal a través de l'estructura.
Entreneu-vos a reconèixer patrons i formes, perquè pugueu utilitzar-los en les vostres composicions.
4 - Línies
Moltes fotos tenen línies d’algun tipus de corrent
a través de l'imatge.
Rectes (com l’horitzó) travessen la imatge dun
costat a l’altre. Les línies horitzontals poden crear
una sensació de tranquilitat, mentre que les línies
diagonals són molt interessants i dinàmiques. Les
línies es poden considerar com que estàn en algun
punt intermedi.Les formes curvilínies són una mica
més relaxants i deambulen a través de la imatge en
lloc de moure's d'una manera més directa a través
d'ella. Veureu sovint una barreja de línies corbes i
rectes en fotografies de paisatge, on una suau corba
a través d'un primer pla i la línia d'horitzó treballen
plegades per crear una foto de paisatge tranquil.
La foto de dalt s’aprofita de línies diagonals que
solquen el paisatge en direcció a l’horitzó (una altra línia). He utilitzat un objectiu gran angular (18mm en
una càmera APS-C) per exagerar la perspectiva i afegir profunditat a l’escena.
5 -L’espai negatiu
L’espai negatiu és l’espai buit en una foto. Potser
haveu llegit que podeu millorar una foto apropantvos al subjecte. Això sovint és cert, però hi ha vegades cal fer un pas enrere i donar al subjecte espai
perquè pugui respirar.
En aquesta foto he utilitzat un objectiu gran
angular (24mm en una càmera de fotograma complet) per abastar tant com pogués el màxim d’espai
d’aquest paisatge desolat i salvatge. Les figures humanes a la distància donen un sentit de l’escala i
també d’espai.
La sorra gris i els núvols formen l’espai negatiu
dins del qual les figures i els turons d’herbes estan
ubicats. L’espai negatiu crea una sensació de distància i l’espai físic. Aprenent a veure i a utilitzar l’espai negatiu teniu a la vostra disposició un altra eina de gran ajuda en la composició de fotos.
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CONCURS
CONCURS DE FOTOGRAFIA “FIRA DE SANT PONÇ” 2015

BASES
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 negre 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, amb presència del concursant, un número de registre d’entrada que s’inscriurà
en 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 (1r, 2n i
3r). 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 Residencia d’Investigadors
del carrer de l’Hospital, 64 (cantonada 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 servir.
La resta d’obres no seleccionades, es podran recollir pels seus autors fins el 30 de Juny
en el mateix lloc on les van entregar.
Exposició: Les obres premiades i finalistes, seran exposades durant la Fira del 2016.
Llocs d’admissió i aclariments:
· Centre Dietètic i Herbolari - c/. Sardenya, 371 - Telèfon 934587537 dins de l’horari comercial.
· Herboristeria del Rei - c/ Vidre, 1 - Telèfon 9331805 12 dins de l’horari comercial.
· Agrupació Fotogràfica de Catalunya - c/. Del Duc, 14 pral. - Telèfon 933016581
de dilluns a dissabte de 17:30 a 20:30 hores.
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NOTES
NOTES DE SECRETARIA
• El nostre consoci Joan Pardina ens ha donat el llibre “Guia del Principiante en colores (any 1953)” per a la nostra Biblioteca. Rebi les nostres més sinceres gràcies.
• Els socis que no tinguin el seu carnet el poden recollir a Secretaria.
• Ja podeu pagar l’excursió del 18 d’abril a Secretaria. Moltes gràcies.

RESULTATS DE CONCURSOS FOTÒGRAFICS
· Photo Art Prague, República Txeca. Miquel Peiró, 1 acceptació.
· Slovonija 2015, Croacia. Miquel Peiró, 1 acceptació.
· F2 Cities 2015, Argentina. Miquel Peiró, 7 acceptacions i una medalla de bronze.

CONCURS “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.
Teresa Tarabal
Vocal de Concursos

Cursos i sessions informatives / Abril 2015
Dies 8, 9 i 10
Dia 13
Dies 22 i 24
Dia 27
Dia 29
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Street Photo (Ivan Sancweski)
Importar i exportar fotografies en Lightroom (Josep Vicente)
Fotografia macro (Carles Moreso)
Composició fotogràfica en el cinema / Nebraska (Josep Vicente)
Lightroom i després Photoshop (Toni Torres)

ACTES
ACTES ABRIL
Del 2 al 6 d’abril tancat per Setmana Santa
Dia 7, dimarts, a les 18:30 h. Comentari de fotografies per Miquel Peiró o
Ulises Gázquez
Dia 7,dimarts, a les 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’Exposició de
l’autor Gregorio Vargas titulada “Muy Frágil”
Dia 10, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 10, divendres, a les 19:30 h. Inauguracio de l’exposició de Josep Lluís
Roig
Dia 17, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia18, dissabte, a les 8:00 h del matí. Excursió Calçotada amb autocar.
Dia 22, dimecres, a les 18:30 h. Taller de Macro per Carles Moreso
Dia 24, divendres, a les 10:00 h. Sortida de pràctiques del taller de Macro al
Jardí Botànic de Montjuïc.
Dia 24, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 24, divendres, a les 19:30 h. Xerrada Fotogràfica amb Francesc Bedmar
Dia 28, dimarts, a les 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
Dia 30, dijous, a les 19:00 h. Veredicte del Concurs Temes Obligats. Tema:
“La Pobresa”
AVANÇAMENT ACTES MAIG
Dia 5, dimarts, a les 18:30 h. Comentari de fotografies per Miquel Peiró o
Ulises Gázquez
Dia 7, dijous, a les 19:30 h. Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica dels alumnes del curset d’il·luminació d’estudi.
Dia 7, dijous, a les 20:00 h. Veredicte del Concurs Fotogràfic de Sant Ponç.
Dia 8, divendres, a les 19:30 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica de
l’autor Antonio Bolea
Dia 15, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 15, divendres, a les 19:00 h. Veredicte del Concurs “La propera de
franc”
Dia 21, dijous, a les 18:00 h. Fòrum de Discussió de Fotografies, per Manel
Mataró
Dia 22, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 26, dimarts, a les 19:30 h. Reunió de les dones fotògrafes
Dia 28, dijous, a les 19:00 h. Veredicte del Concurs de Temes Obligats.
Tema: La Naturalesa Pura.
Dia 29, divendres, a les 18:00 h. Sessió d’estudi amb model
Dia 29, divendres, a les 19:30 h. Xerrada Fotogràfica amb Francesc Bedmar
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