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Editorial
Una nova etapa comença i el Butlletí serà el nou
diari que ho reculli
L’entrada a l’any 2021 ha estat pel mon un inici d’esperança de tornar a una
nova normalitat que el COVID.19 ens va robar durant tot el 2020. L’impacte
de la pandèmia també ha estat molt important per la nostra Agrupació,
doncs ha obligar eliminar tots els actes presencials que constituïen la base
de la nostra relació.
Però això, en comptes de reduir al mínim la nostra vida associativa, ens ha
obligat a reinventar‐nos en la via virtual, la qual cosa ens ha permès iniciar
un camí nou que hem de procurar que, inclús quan tornem a la nova nor‐
malitat tan desitjada, camini en paral∙lel a les trobades presencials, perme‐
tent‐nos eixamplar el nostre camp d’actuació més enllà del local. Hem de
saber aprofitar aquestes noves perspectives.
Al dia 6 de febrer l’Assemblea va aprovar l’inici del treball d’un nou Consell
Directiu, que m’honoro en presidir. Us puc assegurar que el nou Consell es‐
tà format per un grup compacte de companys i companyes disposats a tre‐
ballar amb la intensitat necessària per retornar la nostra Agrupació al nivell
de difusió externa i d’il∙lusió interna de les seves millors èpoques.
No podem oblidar que a l’any 2023 l’AFC compleix als seus primers cent
anys i que això ens permet tenir un objectiu temporal clar i definit: que els
nostres socis i sòcies es sentin orgullosos de pertànyer‐hi. I que la resta del
mon proper, i no tant, ens valori i comparteixi amb nosaltres aquesta cele‐
bració.
L’objectiu del nou Consell es llençar nous projectes, presencials i virtuals,
que ens ajudin a aconseguir totes les nostres fites i, a la vegada, tornar a
posar en marxa algun dels que ja existien però adequant‐los a la nova situa‐
ció, amb eines que ens facilitin una major distribució del mateix.
Dintre d’aquests projectes recuperats retrobarem El BUTLLETÌ. Per raons

que no venen el cas, el nostre butlletí, el que ens havia acompanyat pràcti‐
cament des de la nostra fundació el 1923 en format paper, es va deixar de
publicar el 2016 Després es va substituir per un altre de més impactant en
la seva imatge, si bé va tenir una curta durada.
Aquí teniu ara la nostra nova proposta
Gràcies al treball d’un grup de companys i companyes als qui agraeixo la se‐
va dedicació i interès, us presentem el primer Butlletí virtual de la nova eta‐
pa.
En ell hi trobareu totes les dades que espereu trobar, tal i com ja teníeu en
els butlletins anteriors, recollint els moviments de socis i els actes i visites
que es celebrin, així com els concursos i premis, al costat d’una notable
presencia fotogràfica i les noves propostes que ben segur us interessaran.
L’índex general us l’explicaran millor, en la pàgina següent, aquelles perso‐
nes de la Vocalia de Comunicació que formen part del comitè de redacció.
Com us he dit, el nou Butlletí es presenta en format virtual, deixant de ban‐
da el paper. Aquest format ens aporta dues avantatges. Per una part, redu‐
eix molt el cost en una situació econòmicament complicada que mirarem
d’anar resolent en un futur, doncs ara no es el millor moment de trobar es‐
pònsors o socis protectors que ens ajudin econòmicament i, de l’altra, esta‐
rà penjat al web i això permetrà a qui vulgui llegir‐ho arreu del mon.
No voldria acabar aquesta primera posada en contacte amb vosaltres sense
oferir‐vos la possibilitat de col∙laborar en les diverses vocalies que tenim,
tot buscant aquelles activitats que us semblin més adequades a les vostres
inquietuds. Us hi esperem a tots i totes.

Pere M. Puigdollers
President
president@afc.cat
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NOVA ETAPA AFC

Recuperem el nostre Butlletí!

Grup del Butlletí
ciatives que poc a poc s’aniran defi‐
nint i que tindran el seu espai de
nou, a les pàgines virtuals del But‐
lletí, a través de les quals mostra‐
rem, les nostres activitats, els nous
projectes, les nostres relacions i
per sobre de tot, les nostres foto‐
grafies.

Si durant quasi 100 anys l’entitat ha
sobreviscut al pas del temps i, mal‐
grat totes les circumstàncies que li
ha tocat viure, ha arribat fins aquí,
és el moment de mirar cap enda‐
vant amb il∙lusió renovada i ganes
d’avançar cap al futur.
Un futur canviant però, al mateix
temps, ple de nous reptes que grà‐
cies a la col∙laboració de tots i totes
ens permetrà situar‐nos allà on ens
proposem.

En ell tindran cabuda els diferent  El grup del Centenari que ha rea‐
grups que durant aquest últim any,
litzar totes aquelles tasques pre‐
encara que de forma majoritària‐
vistes, encara que a la distància.
ment virtual i a la distància, han se‐
guit en contacte, duts per l’amor a  El grup de Formació que, malgrat
la fotografia, i per sobre de tot, les
la situació, ha continuat fent pro‐
ganes de gaudir, compartir i apren‐
postes per a formar‐nos on‐line.
dre, establint vincles més forts si
cap, com:
 El grup de Fotografia Analògica
que ha realitzat sortides i que
 El grup de l’Arxiu, que ha seguit
aviat estrenarà nou laboratori.

Benvolguts/des socis/ies,
Aquest any 2021 comença una no‐
va etapa a l’Agrupació Fotogràfica
de Catalunya i recuperem el nostre
Butlletí!
Malgrat tot, en aquests temps difí‐
cils hem descobert que per comu‐
nicar‐nos no cal estar a prop, que
per a definir cap a on volem anar,
només cal parlar i consensuar i que
per participar, només cal tenir ga‐
nes de compartir allò que ens
uneix, la passió per la fotografia.
Aquesta nova etapa del Butlletí, en
format digital, vol ser un reflex de
totes aquestes il∙lusions i noves ini‐

 El grup de Natura, que a través
de les sessions de Zoom, ha fet
presentacions de porfolis i pre‐
parant les properes sortides.
 El grup de Recerca que ens ha
delectat a les xarxes socials amb
excel∙lents troballes històriques.

Francesca Portolés

Desprès d’un any difícil i complicat
per a tothom que ens ha obligat a
canviar la manera de relacionar‐
nos i ens ha forçat a reinventar‐nos
per a tirar endavant, el futur s’‐
entreveu més dinàmic i enriquidor
que no ens podíem imaginar, gràci‐
es a les ganes de tots i totes i, a l’i‐
mpuls d’un nou Consell Directiu
que amb nova empenta afronta
l’arribada dels nous temps a l’AFC.

treballant inventariant el fons pa‐
trimonial.

 El grup de Retrat que ha continu‐
at en contacte per Zoom i que a
partir d’ara disposarà d’un nou
espai.

Román Gausa i Rull

Recuperem el nostre Butlletí!

NOVA ETAPA AFC
 El grup de Sortides que propera‐ disposició un canal de comunica‐
ció, a través del correu electrònic
ment es tornarà a activar.
butlleti@afc.cat on us podeu adre‐
çar, per be que ens feu arribar to‐
tes les vostres suggerències, arti‐
cles d’opinió i comentaris per anar
enriquint entre tots/es el seu con‐
tingut, ja que som un equip de per‐
sones que treballem amb un batec
comú i de manera transversal, en la
mateixa direcció.

 El grup d’Street que ha continuat
actiu i segueix creixent gràcies al
WhatsApp.

Esperem la vostre col∙laboració i
que aquest Butlletí esdevingui una
eina eficaç de comunicació per una
nova forma de veure i sentir la fo‐
tografia a l’AFC.

Des de la Vocalia de Comunicació,
que coordinarà aquest comitè de
redacció del Butlletí, s’ha anat im‐
plementant progressivament la
nostre presencia a les xarxes soci‐
als, visibilitzant el que érem i el
que som i que, amb el nou espai
“El Racó de l’Agrupació”, tots els di‐
vendres en sessions de Zoom,
acompanyarà a els/les socis/ies
que vulguin participar d’aquesta
nova etapa digital.
Per acabar, fer‐vos saber que el
grup del Butlletí posa a la vostre
Joaquim Pla i Janini

COMUNICACIÓ

VOCALIA DE COMUNICACIONS

Estem creant nous aires a l’Agrupació

Estem creant nous aires a
l'Agrupació Fotogràfica de
Catalunya.

Rosa Franco Mendoza
Gasca, J. Roca, A. Campaña, S. Ba‐
guña, J. Blanch i J. Roselló.
Des de febrer de l'any 2020 he ini‐
ciat el meu recorregut com a Com‐
munity Manager a l'Agrupació,
com a dinamitzadora i de relacions
internes i externes, generant una
interacció molt important amb tots
els socis.

Amb una mirada romàntica de la
història d'aquesta entitat on, els fo‐
tògrafs de la meva generació, hem
trobat grans referents per als nos‐
tres projectes personals: art, tècni‐
ca, documentació i antropologia.

M’està generant una gran satisfac‐
ció, el formar part d'ella, com a vin‐
cle entre els socis i totes les vocali‐
es que tenim: Patrimoni, Centenari,
Cultura, Formació i Concursos. Així
com donar a conèixer el treball de
les vocalies a nivell exterior.

L'Agrupació Fotogràfica de Catalu‐
nya va néixer el 1923 a Barcelona
amb els primers socis S. Lluch, R.
Mª Martínez, C. Carbonell, J. Roca‐
vert, J. Porqueras, J. Vicens, L. Cor‐
bella, J. Piera, J. Pla, F. Ponti, J. Xi‐
cart, J. Font, R. Bargues, J. Sancho,
C. Mª de Quintana, J. Torres, S. For‐
cada, M. Ballester, A. Molina, J.

Amb una perspectiva innovadora,
resolutiva i propera s'ha començat
a donar resposta a les diverses in‐
quietuds que han anat expressant
el grup de socis. Aquestes inquie‐
tuds s’han convertit en una major
participació als grups que ja existi‐
en i obrir noves vies participatives,
per cobrir tasques que s’havien

aparcat, o creant d'altres grups tot, amb ganes de gaudir, compar‐
tir i aprendre i aquesta és la filoso‐
com és el de la comunicació.
fia que des de la vocalia de comu‐
A les xarxes socials s'han obert nicació estem transmetent.
fronteres inimaginables, donant vi‐
sibilitat a la història del que érem i Cada vegada som més els que par‐
del que som ara mateix. A les pla‐ ticipem en la nova forma de treba‐
taformes
d ' I n s t a g r a m llar en projectes d'exposicions,
@agrupaciofotocat i @recerca_afc concursos, sortides (dins d'aquesta
ja hem aconseguit tenir més de situació de la pandèmia que és més
1500 seguidors i pujar més de 568 complicat de poder fer), digitalitza‐
fotografies de 70 socis, cadascuna ció d'imatges i càmeres, creant ví‐
d'elles amb una mirada diferent de deos de YouTube, Instagram AFC i
temes molt variats, creant una pla‐ Instagram Recerca. Amb moltes ga‐
taforma plena de contingut i atra‐ nes de poder contactar amb fotò‐
ient a nous socis, que ja s’estan do‐
nant d’alta des de setembre de
l'any passat.
Som un grup de socis i sòcies que
estimem la fotografia, per sobre de

VOCALIA DE COMUNICACIONS
Bonet, Francesca Portolés, Albert
Cañellas, Begoña Fernández i
Gabriel Bertran.
2. Instagram AFC amb Irene Sanz i
Carmen Casademont.
3. Facebook amb Toni Torres, Fco.
Javier Fedi i Begoña Fernández
grafs de qualsevol part de món i
que poc a poc siguem una comuni‐ 4. YouTube amb Joan Manuel Ami‐
tat més gran de socis.
gó, Daniel M. Rivera i Albert Cañe‐
llas.
Som un gran equip que treballem
en una mateixa línia, però orgàni‐ 5. Twitter amb Mònica Rodríguez.
ca, amb un flux d’idees molt potent
que emana de tots nosaltres de 6. 500 px amb Jacinto Guiteras.
forma transversal.
7. Web amb Albert Folch, Àngel Co‐
S'han generat subgrups dins de la lado, Montse Piqué, Albert Cañe‐
llas i Toni Torras.
vocalia de comunicació:
1. Instagram Recerca amb Victòria 8. Butlletí amb Oriol Gascón, Fran‐

cesca Portolés, Carmen Casade‐
mont, Toni Torras, Manel Mataró,
Victòria Bonet, Anna Barnés i Josep
Vicente.
9. Projectes amb relacions externes
encapçalada per Francesca Porto‐
lés, Carmen Casademont, Carme
Mur, Montse Piqué, Rosa Cristòfol,
Victòria Bonet, Begoña Fernández,
Albert Cañellas, Pere M. Puigdo‐
llers i Carme Camprodón.
Encarem amb passió aquest 2021
amb un nou Consell, representants
d'una mirada amplia i oberta de la
fotografia, i amb un grup de socis
molt implicats en aquesta nova
etapa en la que estem treballant
per la transformació de l'Agrupació
Fotogràfica de Catalunya. Volem fer
una menció especial a la secretaria,
la Mònica Rodríguez, per la seva
entrega i treball pels socis i l’Agr‐
pació.
Aquest 2021 culminarem la refor‐
ma integral de la nostra seu social.
Això ens permetrà obrir‐nos més a
la ciutat amb noves exposicions,
presentacions, conferencies, etc.
Us convidem a participar aportant
les vostres idees a través de:
comunicacio@afc.cat.

PATRIMONI

VOCALIA DE PATRIMONI
750 càmeres i 75 % d’imatges
inventariades

Francesca Portolés
i el programa informàtic Capture One.
El grup d'Imatges es va marcar com
objectiu principal saber el nombre
d'imatges que havia arribat a la nos‐
tra seu, tant per donacions directes
de l'autor o familiars com d'anònims
o gent desconeguda...
La situació actual és la següent:

Francesca Portolés

El nombre de participants del grup en
aquests moments és de 18 entre, so‐
cis i sòcies.
Ara fa 4 anys un grup de socis liderat
per en Virgili Vera, curós professional
i amant de la fotografia que ens va
saber transmetre la importància de la
identificació, catalogació, digitalitza‐
ció i difusió del nostre valuós patri‐
moni, vam constituir el Grup de Patri‐
moni de l’AFC.

De càmeres en tenim unes 750. A to‐
tes elles els hem fet fotografies des
de diferents punts de vista, i hem in‐
clòs tota la informació tècnica, el
nom del donant i el número de la do‐
nació.
D'imatges en tenim inventariades un
75% de les que es troben als armaris
de la biblioteca. Son imatges de tot

Des del primer moment es va decidir
tipus, plaques de vidre, acetat, con‐
que es farien dues comissions, una de
tactes, paper vintage, paper, este‐
càmeres i l'altra d'imatges, per tal de
saber quin és exactament el nostre
potencial fotogràfic.
El grup de Càmeres es va iniciar fent
una visualització general de tots els
accessoris fotogràfics per saber‐ne el
nombre aproximat i en van resultar
més de 1.500. També es van digitalit‐
zar les càmeres i es va haver de com‐
prar el material adient, focus, càmera
Francesca Portolés

reoscòpies... totes elles de gran di‐
versitats de mides i tipus d'emulsi‐
ons. Cada caixa que anàvem obrint
ens deixava plens d'impacte i d'e‐
mocions, algunes imatges per ser
d'autor conegut i altres pel seu
contingut o la seva estètica...
Cal tenir present que la pandèmia
actual ens ha fet endarrerir el rit‐
me, tot i que amb grups molt redu‐
ïts hem pogut anar a l’AFC, ben
protegits, ventilats i amb desinfec‐
tants per seguir inventariant. Tam‐
bé hem treballat i ens hem comu‐
nicat per Zoom, tècnica que ens ha
ajudat a compartir i fer seguiment
de les diferents activitats. En
aquest temps hem rebut 10 dona‐
cions, ja inventariades, i se’ns han
fet més de 20 consultes, que ja han
rebut resposta.

S'ha format un grup que ja ha co‐
mençat a fer sortides per diferents
barris de la ciutat. D'altra banda,
hem millorat la documentació le‐
gal, que hem estrenat en les no‐
ves donacions i especialment en la
venda dels drets de fotografies que
l'Ajuntament ha publicat al llibre
“BARCELONA, fotògrafes, fotógra‐
fas”.

Per últim, a títol personal desitjaria
Hem complert un projecte que feia que hagués quedat reflectit que la
temps que en parlàvem: posar en feina que s'està fent és d'un grup
ben avinguts, amb
marxa un nou laboratori analògic. entusiasta,
il∙lusió i coneixements necessa‐
ris per portar a terme els objectius
inicials. I que aquest Butlletí junt
amb altres mitjans de comunicació
sigui el fil conductor por donar a
conèixer la veterana AFC, el cente‐
nari de la qual celebrarem molt avi‐
at.

Francesca Portolés

Inventariant càmeres i imatges

CULTURA

VOCALIA DE CULTURA
Vocació de continuïtat i de
renovació

Francesc Soldevila
D’aquesta manera la feina es repar‐
tirà segons les possibilitats i dispo‐
nibilitat de cadascun. També obte‐
nim així una pluralitat en les pro‐
postes i en les decisions.
Equip:

Francesc Soldevila (vocal) / Anna
Barnés / Josep Soler / Alex Sales /
Àngel Colado / Santiago García /
Irene Sanz / Laura Pina / Josep
Salutacions a tothom, sòcies i socis Blanch / Carme Camprodon.
de l’AFC. Em fa molta il∙lusió pre‐
sentar aquesta nova etapa de la Objectius:
Vocalia de Cultura de la nostra Enti‐
tat. Neix amb vocació de continui‐ Oferir propostes als socis/sòcies i
tat i de renovació. Amb empenta i rebre opinions i demandes dels
amb ganes d’oferir activitats en‐ mateixos, adequant‐ne el contingut
grescadores per les persones que de les activitats i temes a tractar.
ara en formem part de l’Agrupació L’objectiu és aconseguir la màxima
i per les que de ben segur vindran. participació i satisfer les demandes
També us demanem i esperem els i les expectatives del socis i sòcies.
vostres comentaris i les vostres de‐ Volem enquibir tota mena d’act‐
vitats que tinguin relació amb la
mandes.
cultura fotogràfica. Estem oberts a
tot tipus de propostes.
Vocalia:
En primer lloc, remarcar la voluntat
que sigui una vocalia, no un vocal.
Això vol dir que hi ha un equip for‐
mat per persones que ja han
col∙laborat a la mateixa vocalia en
etapes
anteriors
o
que
s’incorporen en el nou projecte.

Continguts:
Aprofitem aquest punt per, en pri‐
mer lloc, agrair i fer palesa la tasca
que han realitzat les persones que
ens han precedit, algunes de les
quals, continuaran formant part de
la vocalia en aquesta nova etapa
(L’Anna, Josep, Alex, etc). Sense tot
el seu esforç i dedicació no hauria
estat possible la realització de tan‐
tes i tantes activitats que malaura‐  Masterclass: tant dels propis
dament, han estat interrompudes
socis/sòcies com de professio‐
per la pandèmia i que esperem tor‐
nals de la fotografia.
nar a reprendre ben aviat.
 Col∙loquis
sobre
fotografia:
Volem fer especial esment a en Jo‐
centrats en temes “no tècnics”
sep Vicente, ànima durant molts
anys d’aquesta vocalia i que molt  Obra personal: de socis/sòcies,
amablement, ha fet arribar la me‐
professionals, història de la Foto‐
mòria de les activitats realitzades al
grafia.
llarg dels anys que va estar al cap‐
davant de la mateixa.
 Presentacions de llibres.
Comptem amb el seu suport com a  Compartir informació a la web
consultor. Moltes gràcies.
de l’AFC: exposicions, pel∙lícules,
llibres, etc...
Passem a detallar algunes de les
activitat que tenim previst fer:
 Activitats diverses: Oberts/es a
 Sortides culturals: recorreguts
amb interès cultural i fotogràfic.

totes les propostes viables que
ens arribin.

Esperem les vostres propostes i us
 Visites guiades a exposicions animem a incorporar‐vos a l’equip
fotogràfiques.
de la vocalia de cultura.
Román Gausa i Rull

Román Gausa i Rull

Continuitat i renovació

FORMACIÓ

VOCALIA DE FORMACIÓ
ampliar‐los.

sigui mitjançant l’organització de
sessions de retrat o incentivant que
els socis l’utilitzin per als seus pro‐
jectes. Per tal de facilitar‐ho, alguns
dels workshops que es programa‐
ran periòdicament tractaran el te‐
ma de la il∙luminació.

2. Organitzar workshops i master‐
classes per oferir formació de te‐
mes concrets. A diferència dels
cursets, aquestes activitats no
tindran una periodicitat determi‐
nada i s’impartiran preferent‐
ment en cap de setmana; la du‐
rada podrà ser molt variable, des
de 2h fins a 10‐12 h, en funció
del tema. Els continguts dels
workshops i la periodicitat amb
què s’organitzin dependran en
Aquesta vocalia actua en les àrees
gran mesura de la demanda dels
següents:
socis.

Els grups de Natura, Retrat i Street
depenen de la Vocalia de Formació,
però cadascun d’ells té un coordi‐
nador que s’encarrega de proposar
i coordinar les diferents activitats
s’hi desenvolupen. En aquest cas,
la tasca de la Vocalia és de facilitar
les activitats d’aquests grups i fer
que les seves necessitats i inquie‐
tuds arribin amb facilitat al Consell
Directiu.

Formació, que inclou cursets,
En el cas de l’estudi fotogràfic,
Workshops i masterclasses.
l’objectiu és potenciar el seu ús, ja
 Estudi fotogràfic
 Grup de Natura
 Grup de Retrat
 Grup de Street

1. Mantenir els cursets de formació
general que s’han impartit
aquests darrers anys i intentar

Antoni Torres

En l’àrea de la formació més estric‐
ta, l’objectiu d’aquesta vocalia és
doble:

Albert Cañellas

Els grups de Natura, Retrat i
Street depenen de la Vocalia
de Formació.

Jacinto Guiteras

Rosa Franco

Grups de Natura, Retrat i Street

EXPOSICIONS I CONCURSOS

VOCALIA EXPOSICIONS I CONCURSOS
Convertim la sala “Bruno
Argemi” en una nova sala
polivalent.

Pere‐Lluis Serracanta
apta per a diferents actes socials, no
tant sols per a fer‐hi exposicions, i
per fer‐hi l’estudi, molt més ampli i
adequat que l’actual.

rem començar amb l'anomenat
"Concurs del confinament" que ens
va tenir entretinguts durant el perío‐
de que, pel confinament del Covid‐
19, vam estar tancats a casa, amb
una bona acceptació i una participa‐
ció de 35 socis. Ja mes calmada l'e‐
pidèmia reprenem, com a prova pi‐
lot no presencial, el nostre ja conso‐
lidat concurs social de "Temes Obli‐
gats" amb el tema de "La diada de
l’11 de setembre" el mes d'octubre.
Aquesta nova modalitat telemàtica‐
digital ha estat molt ben acceptada
per part dels socis i ens ha permès
mantenir el nostre concurs tots els
mesos i que donarem per finalitzat
el proper mes de maig.

L’any passat, quan al març va explo‐
tar la pandèmia del Covid‐19, la sala
Bruno Argemí tenia mes de cinc ex‐
posicions programades que el confi‐
nament ens va obligar a cancel∙lar ja
que varem tenir que tancar les nos‐
tres instal∙lacions.
Les diferents vocalies, no només la
d'exposicions, vam decidir aprofitar
l’any 2020 per començar a remode‐
lar l'aspecte i les instal∙lacions de la
seu de l'AFC. Una de les principals
remodelacions va ser convertir la sa‐
la "Bruno Argemí" en una nova sala
polivalent més adaptada a les neces‐
sitats de l’Agrupació i dels seus socis.
Entre les diferents tasques que es
varen programar, la més destacada,
va ser canviar tota la il∙luminació per
convertir‐la en una sala polivalent

També varem tenir que adaptar els
concursos a la nova situació de pan‐
dèmia, es van deixar de programar
els concursos presencials a principis
de març, i començar a programar‐
los de forma telemàtica i digital. Va‐

A finals d'any varem convocar, per
primera vegada de manera virtual,
el 60è concurs "Lliure de fotografia",
concurs a nivell nacional, amb una
molt bona participació amb 750 fo‐
tografies presentades i d’una quali‐
tat excel∙lent.

J. LLuís Soucheiron

Claudio Carbone

Aquest mes de febrer, després de
diversos mesos de treball, podem
dir que donem per finalitzades les
obres. Això ens permetrà començar
molt aviat, depenent sempre que la
situació sanitària ens ho permeti, a
tornar a programar aquelles exposi‐
cions que van quedar pendents i to‐
tes les que puguin anar sorgint.

Aquest 2021 esperem reprendrem
tots els concursos que ja tenim molt
consolidats, amb la modalitat que
en el seu moment ens ho permetin,
a nivell nacional el "Luis Navarro",
els socials "CAP D'ANY", "Arxius digi‐
tal" ...

propòsits per tal de fer de l'AFC una
entitat amb un alt nivell de partici‐
pació de tots els nostres socis i en
fer el màxim de difusió de la foto‐
grafia.
Tenim previst crear un "Cos de Ju‐
rats" per als veredictes, tant socials
de l'AFC, com els que habitualment
ens demanen altres entitats. Aquest
nou "Cos de Jurat" també seria el
que donaria suport, col∙laborant
amb la vocalia de comunicació, en la
selecció de les fotos que AFC pugés
a diferents mitjans d'internet.
Un altre dels objectius de enguany
serà donar‐nos a conèixer a nivell
Nacional tot reforçant els nostres
vincles amb FCF i CEF respectiva‐
ment.

Esperem complir tots els nostres

Montserrat Gili Esteve

Manu Barreiro

Remodelar les instal·lacions

CENTENARI

VOCALIA DE CENTENARI

Els projectes avancen a bon ritme

Pere Josep Sánchez Romero

Els projectes avancen a bon
ritme per celebrar el centenari
l’any 2023

Benvolguts/des companys/es de l’A‐
FC,
En aquest moment és per mi un pla‐
er poder‐vos dir que tots aquells es‐
deveniments que varen ser definits i
aprovats, mesos abans que esclatés
la pandèmia, per celebrar el cente‐
nari de la nostra Agrupació, el pro‐
per 2023, segueixen evolucionant,
amb molt de treball per part de tots
els seus membres, malgrat les difi‐
cultats imposades per la situació.
Permeteu‐me dir, a títol de recorda‐
tori, quins són aquests projectes:

 L’edició d’un llibre del Centenari
 la realització d’una (o molt possi‐
blement més d’una) exposició en
sales de reconegut prestigi.
 La creació d’un vídeo sobre els
100 anys.

 La convocatòria d’un concurs In‐
ternacional de fotografia.
 La creació d’un equip de Relaci‐
ons Externes.
Al llarg d’aquest any tenim previst
una important progressió en les tas‐
ques preparatòries dels esmentats
projectes i la recerca de més
col∙laboracions dins de la pròpia
Agrupació, així com suports externs
amb tots els àmbits possibles.
És per tot això, però no només per
tot això, que et convidem a la pre‐

sentació que es farà properament i Molt cordialment,
de la qual us farem arribar la data
email: organitzacio.100anys@afc.cat
concreta amb antelació.
En aquesta presentació podràs sa‐
ber l’estat actual de cadascun dels
projectes esmentats, qui són els
companys que hi ha darrera de ca‐
dascun d’ells, quins són els propers
passos i, sobretot, podràs fer les
preguntes que creguis més conveni‐
ent.
Crec molt sincerament que és molt
important que et connectis a la vi‐
deoconferència, coneguis, pregun‐
tis... i t’entusiasmis.

LES NOSTRES FOTOGRAFIES
Fotografies de l’AFC

Vocalia de Patrimoni
Portada

Nova etapa

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Visita a Colonia (Alemanya) 1958, per reco‐
llir els premis NEGTOR
Persones que surten a la fotografia:
A la dreta Josep Closa guanyador del 2n i a
l'ésquerra Jaume Jorba, guanyador del 3er.

Autor:
Joaquim Pla i Janini
Motiu de la fotografia:
Autorretrat
Persones que surten a la fotografia:
Dr. Joaquim Pla i Janini

Agenda

Comunicació

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Assemblea de l’AFC
Persones que surten a la fotografia:
1a FILA, Jordi Borrell, Eduard Arbó, Ramón
Vilalta Sensada. 2a FILA Carme García, Pere
Margalef

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Curset femení impartit al 1956 pel President
en Salvador Lluch.
Persones que surten a la fotografia:
Carme García, Montserrat Vidal i Barraquer,
entre d’altres.

Enfocades

Patrimoni

Autor:
Desconegut
Persones que surten a la fotografia:
Glòria Salas Bulbena i a la dreta Carme Gar‐
cía Padrosa

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Inauguració d’una exposició a l’AFC
Persones que surten a la fotografia:
Pere Margalef, Antonio Ruiz, Ferran i Sr.
Morell.

Nova etapa

Cultura

Autor:
Román Gausa i Rull
Motiu de la fotografia:
Visita a la Virreina centre de la imatge a l’e‐
xposició Sala Aixelà comisariada per Laura
Terré ‐ 25 MAR 2020

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Excursió del 21 de maig de 1933 a les Guille‐
ries, per primera vegada en un autocar llo‐
gat.

LES NOSTRES FOTOGRAFIES
Cultura

Exposicions i concursos

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Visita al circ Raluy ‐ 28 FEB 2018

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Entrega de trofeus a l’AFC
Persones que surten a la fotografia:
Eduard Arbonés, Wilfredo Julve Gallent, Jo‐
sep Maria Peckell.

Cultura

Centenari

Autor:
Román Gausa i Rull
Motiu de la fotografia:
Visita a foto colectania a l’exposició “La mo‐
vida madrilenya” comisariada per Irene de
Mendoza ‐ 17 OCT 2018

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Anys 60 Bienal Valca

Cultura

Centenari

Autor:
Román Gausa i Rull
Motiu de la fotografia:
Visita a la Virreina centre de la imatge a l’‐
exposició Sala Aixelà comisariada per Laura
Terré ‐ 25 MAR 2020

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Persones que surten a la fotografia:
Salvador Lluch, Enric Rius, Joan Rocavert,
Rafael Maria Martínez, Francesc Rius

Formació

Centenari

Autor:
Desconegut

Autor:
Desconegut
Motiu de la fotografia:
Apat de germanor del 31 maig 1931
Persones que surten a la fotografia:
S. Lluch, R.Mª Martínez, C. Carbonell, J. Rocavert, J. Porque‐
ras, J. Vicens, L. Corbella, J. Piera, J. Pla, F. Ponti, J. Xicart, J.
Font, R. Bargués, J. Sancho, C. Mª de Quintana, J. Torres, S.
Forcada, M. Ballester, A. Molina, J. Gasca, J. Roca, A. Campa‐
ñà, S. Baguñà, J. Blanch i J. Roselló

