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EDITORIAl
Tal com avançàvem en el darrer Butlletí, després de les vacances d‟estiu les
activitats a l‟Agrupació es multipliquen; es com si haguéssim de recuperar el
temps que –teòricament– hem dedicat a l‟esbarjo al llarg dels mesos de juliol i
agost.
Amb l‟arribada del setembre s‟ha refet el ritme habitual d‟activitat; hem pogut
continuar participant en els Concursos Socials que finalitzaran el proper mes
de desembre amb el Pere Viltró, molts dels nostres socis han iniciat la seva
participació en la primera Lliga Catalana de Fotografia que organitza la
Federació Catalana, en la que, a més de les puntuacions als autors de les
obres, puntuen també les entitats dels que en són membres.
Els primers dies de setembre varem inaugurar la exposició de l‟Aqüeducte a
Perpinyà que va ser la nostre participació el festival Visa Off, esdeveniment
que cada any acull als millors autors i a les millors obres del moment. Al
mateix temps, una altre selecció del mateix Aqüeducte s‟inaugurava a Puerto
Real, a Cádiz.
Aquest any, especialment durant l‟estiu i la tardor, han estat els mes
internacionals en la història la nostra Agrupació; s‟iniciava el mes de maig
quan una delegació d‟ISF formada pels companys Antònia Fuentes i Josep
Manel Requena es desplaçaven fins Zhoushan –est de la Xina–; a finals
d‟agost, els companys Magda Llorens i Agustí Umbert es trobaven
promocionant l‟AFOCER a Nangin –una de les ciutats mes emblemàtiques de
la Xina– mentrestant, altres membres de Junta dedicaven el seu esforç a
organitzar la visita d‟una delegació d‟alt nivell de la Chinesse Photographic
Association que, encapçalada per el seu President Executiu acompanyat de
set persones mes, van demanar entrevistar-se amb dirigents de la nostra
Agrupació per tal d‟estudiar futures possibilitats de col·laboració; cal destacar
que aquest va ser l‟únic contacte que van demanar i tenir durant la seva visita
a Espanya.
Continuant amb l‟àmbit internacional, mentre els companys Vicenç Semper i
Jaume Badia preparaven les fotografies integrants de la exposició Mirades
Vietnamites que hem inaugurat aquest mes de novembre amb imatges
presses durant el viatge que el mes de gener van fer al Vietnam, els companys
Joan Mimó i Carles Verdú es trobaven també al Vietnam captant totes les
imatges que els hi cridaven l‟atenció. Si a això hi afegim que, pel gener, tres
companys mes, la Magda, l‟Agustí i en Toni Marín se‟n van a la India, i per la
primavera, en Frederic Garrido te previst anar-se‟n també al Vietnam, no es
d‟estranyar que moltes de les fotografies que veurem al llarg dels propers
mesos tinguin un inconfusible caire oriental.
Com podeu comprovar, les distàncies cada vegada son mes curtes i les
fotografies, ètnicament mes diverses.
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EL NÚMERO DE LA LOTERIA (Sorteig de Nadal) de fecha
22 de Diciembre 2.009

+ Información: Rosalina Niña telf. 93.691.13.34
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El próximo día 6 de diciembre se propone una salida al
MERCADO MEDIEVAL DE VIC
La salida será con vehículos particulares.
Hora de salida: 8h del Ateneu por lo tanto se tendrá que llegar un
poco antes para poder estar aproximadamente a las 9h en Vic.
El mercado empieza a las 10h. Estaremos haciendo fotos hasta las
12,30h
Luego nos iremos hacia la Restaurante Fusimanya para poder comer a las
13h. Aproximadamente.
Después de comer iremos al Parador Nacional del pantano de Sau.
El menú es:
Tabla de embutidos, ensalada, escalibada
Parrillada de carne con acompañamiento de verduras
Helado de chocolate y nata
Pan y coca torrada
Vino y agua minerales
Café
Cava
El precio es de 26 € + IVA, aproximadamente 28 € por persona.

+ Información:
JORDI BLASCO I IMMA QUINTANA
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Joan Mimó guanya el primer premi del concurs de
la 26a Festa de la Fotografía
09/10/2009

AFOCER ha fet públic el veredicte del concurs fotogràfic celebrat durant la 26a
Festa de la Fotografia que va tenir lloc el passat juliol al nostre municipi. La
convocatòria va tenir un gran èxit i s‟hi van presentar 138 obres de 48 autors a
l‟apartat d‟activitats i 119 de 42 autors van concursar en la sessió de nu.
Precissament en l‟apartat de nu el primer premi ha estat per un ripolletenc soci
d‟Afocer, Joan Mimó, que amb la seva obra „L‟Escala‟ ha guanyat la Medalla
FCF i 200 euros. En aquesta mateixa categoria s‟han atorgat dos premis més
a Juli Bover i Xavier Moreno i set accèssits. En l‟altra categoria el primer
premi ha estat per Adelina Putellas per l‟obra „Cantatas‟ i també s‟han atorgat
dos premis més i set accèssits. Així han estat cinc els socis d‟Afocer premiats
en el concurs. Una xifra prou elevada tenint en compte el nombre i la qualitat
dels participants, aspecte valorat satisfactòriament pel propi jurat del certamen
que estava format per Raimon Moreno, Jose Antonio Andres i Josep Lozano,
president, secretari i tresorer de la Federació Catalana de Fotografia,
respectivament.
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EXPOSICIONS LOCAL SOCIAL
Recordem als autors que exposin al Local Social, que el día de la
inauguració, es costa fer un “pica-pica”, piscolabis…
Per aquest “pica-pica”, l‟Agrupació aporta la quantitat de 50 €, per tal que
s‟encarregui ell mateix de portar “la compra”. Referent a les begudes , la
“primera ronda”, és a càrrec de l‟Agrupació; a partir d‟aquí, cada “comensal”
haurà d‟abonar les seves consumicions. Per facilitar-vos una mica aquesta
feina, el nostre company Joan Mimó s‟ha ofert per “fer la compra”. Els
autors interessats, contacteu amb en Joan per concretar els detalls.
A continuació, i per finalitzar, us detallem la relació de reserves.

AÑO 2.009
31/10/2009
28/11/2009

FREDERIC GARRIDO
JOAN MIMÓ

AÑO 2.010
JOAN M. VERA ”TITO”
ALFONS TRIGAS
COSME ORIOL
RAFAEL AGUILAR
BENJAMIN GAMARRA
JOAN BUXO
ANTONI MARIN
LAUREÀ PIÑOL
JOSE L. NAVARRO

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

AÑO 2.011
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL

ROSALINA NIÑA
JOSEP M. REQUENA
AGUSTI U. I MAGDA LL.

Si esteu interessats en exposar, podeu fer la reserva, enviant un e-mail a
requena@afocer.cat o fer arribar la vostra petició a qualsevol membre de
la Junta.
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A ……………..

........ Los

compañeros/as.

Angel Benito Zapata, Bosco Mercadal Moll, Roberto Zaldivar
Ezquerro ( A.F. La Rioja)
Por su colaboración en el veredicto del Concurso Social
Digital de fecha 21-11-2009

Exposición VIII Concurs Santiago Piñol
Del 16-11 al 6-12 del 2.009 el vestíbol del Centre Cultural de Ripollet

Todos nuestros asociados recibirán por correo ordinario las bases de los
Concursos Sociales para el año 2.010 así como para el Pere Viltró del
presente año. Como novedad hemos puesto en marcha el nuevo Concurso
Digital Temas, lo que nos parece muy interesante.
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El nostre soci Josep Manel Requena, ha tingut una obra
sel.leccionada al 6ème Salon Mundial Photographique de Limours
2009;
Al següent link podreu veure les fotografies premiades i
sel.lecionades, per països. eid.photoclublimours.fr

En el I MARATÓ DE RIPOLLET celebrado el día 4 de octubre
nuestro socio Francisco Almendros ha conseguido el
2º premio.

Asimismo en el XXV CONCURSO DE LA FIESTA MAYOR DE
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, el primer premio en el tema libre
lo ha obtenido nuestro socio Francisco Almendros.
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SOCIS GUARDONATS
Aquests són, a día dávui, els nostres socis amb els seus
guardons. Si algu trova a faltar algún titol o observa algún error,
preguem ens ho faci saber i farem la corresponent esmena.

Miquel ALBA MARTÍ

AFIAP, A.CEF, MFCF
EFIAP, ESFIAP, R.ISF 3, AISF, Hon. FCF,
Jaume BADÍA BAFALLUY
Ex.AFOCER, A.AFOCER**
Dolors BASSAS RUIZ
Ex. AFOCER
EFIAP, R.ISF 3, A.CEF, Ex.AFOCER, AFCF,
Joan BUXÓ BRIQUETS
AAFOCER***
Gabriel ESCURSELL BARTALOT Soci de Mérit
Frederic GARRIDO VILAJUANA EFIAP, EH-ISF, R.ISF 3, MFCF, A.AFOCER***
Josep LLuis GÓMEZ BARRERA AFCF
J. Mª MAESTRE RÓDENAS
AFIAP
Miquel MARTÍN IZQUIERDO
Soci de Mérit
Pere MARTINEZ JANTE
Ex.AFOCER
Joan MIMÓ I BAYÓ
EFIAP, R.ISF 3, MFCF, Ex. AFOCER, A.AFOCER**
Antonio MUÑOZ GARCÍA
AFIAP, AFCF
Cosme ORIOL RIERA
EFIAP, MFCF, A.CEF, Hon.FCF
Enric PÀMIES CARRETÉ
Soci de Mérit, MFIAP, Hon.EFIAP
Romualdo PÉREZ LOZANO
Ex.AFOCER, AFCF
Josep PONSA VILATERSANA
A.CEF, MFCF
Imma QUINTANA ALEMANY
Ex. AFOCER
Josep Manel REQUENA BOSCH AFIAP, R.ISF 2, AISF, Ex.AFOCER , A.AFOCER*
Florenci RIAL VILALTA
AFIAP
Carlos SEISDEDOS
AFCF
FERNANDEZ
Vicenç SEMPER JURADO
AFIAP, AFCF, A.AFOCER**, R.ISF 2, Ex.AFOCER
AFIAP, R.ISF 2, ED.ISF, A.CEF, A.AFOCER***, AFCF,
Joan SERRANO ZOROA
CPID-PSA*, EID-PSA*
Joan Manel VERA ORTIZ "Tito" AFIAP, R.ISF 2, AFCF, Ex.AFOCER, A.AFOCER**
Carles VERDÚ PRATS
AFIAP, MFCF , ACEF
Albert VIÑAS FARRÉS
A.CEF, MFCF

Miquel VIÑAS FARRÉS

A.CEF, MFCF
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EXPOSICION
VISIONS VIETNAMITES

JAUME BADIA - VICENÇ SEMPER

Espai Enric Granados
Pça Enric Granados s/n Cerdanyola

Del 14 de Novembre fins el 6 de Desembre

Hores de visita:
Dies feiners: de 17 a 20 hores
Dies festius: de 11 a 14 hores
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RECORDANT UN PASSAT MOLT PROPER
No fa gaire, mentre posava ordre i seleccionava un munt de llibres, em vaig topar amb el
primer llibre que vaig pogué aconseguir a finals dels anys seixanta; de la mida de 14x21 i
cent vint-i-set p.
¿LA FOTOGRAFÍA?....¡Pero si es muy fácil!
En aquella època, trobar llibres que tractessin de Fotografia era difícil, o més ben dit,
n'hi havia pocs. Tota la informació de què disposava fins aleshores, era la que em
proporcionava la petita ressenya inclosa en les capsetes dels rodets fotogràfics; a on s'hi
detallaven les diferents combinacions lumíniques. Les diapositives que realitzava
utilitzant les referències de la mateixa, acostumaven a sortir “raonablement correctes”;
però, no tenia ni idea del significat concret d'aquelles numeracions. La claredat de les
explicacions i la grafia que acompanyava al text del llibre, em va fer comprendre desprès
de llegir-lo i rellegir-lo, que el diafragma era l'obertura que controla la quantitat de llum
que entra dins de la càmera, i el obturador, el temps que aquesta resta oberta. Em va
desconcertà, el fet que els números 2'8, 4, 5'6, 8, 11, 16...., indiquessin el contrari del
que aparentaven: la xifra petita “2'8” era la obertura major, mentre que la “16” era la
menor. Aquest enigma, vaig evidenciar-lo molt més endavant en un altre llibre més
teòric, on s'explicava d'on sortien les xifres en qüestió “anomenades obertures relatives
(DR) del objectiu”. Sortien de dividir la Distància Focal (DF) del objectiu, pel diàmetre
efectiu (DE) de l'obertura del diafragma ( DF/DE = DR); per exemple: DF = 200mm, DE =
50mm (200/50 = 4) – DF , 200mm, DE = 18,1mm (200/18,1 = 11); per tant, el diafragma
“f4” té una obertura de 50mm i el diafragma “11” té una obertura de 18,1mm. També vaig
aprendre, que cada diafragma deixava passar el doble o la meitat que el següent: pel
f2,8 i passa el doble que pel f4, i, pel f5,6 la meitat que pel f4. L'altre element fonamental
de la càmera és l'obturador, amb numeracions expressades en fraccions de segon 1, ½,
¼,....1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000...., i que guarden també, un vincle de meitat–
doble: 1/125 és el doble de ràpid que 1/60, i 1/250 és la meitat de ràpid que 1/500. Per
tant, la relació entre el diafragma i l'obturador es complementa, i aprofitant aquesta
relació es pot aconseguir una fotografia correctament exposada, utilitzant distintes
combinacions: 1/125 – f11 = 1/60 – f16 = 1/250 – f8 = 1/500 – f5,6 ... Les úniques
precaucions que s'han de tenir pressent són: que utilitzant velocitats lentes, comporta
perill de moviment (tant de la càmera com de l'objecte) “utilitzar sempre que es pugui,
trípode i disparador de cable”; l'altre perill radica en els diafragmes molt oberts (la
reduïda profunditat de camp, et pot sorprendre desagradablement amb imatges
desenfocades).
Una altra característica del diafragma és, la profunditat de camp que s'origina segons
l'obertura utilitzada: major obertura = menor profunditat de camp, i menor obertura =
major profunditat de camp. Aquesta característica, és la què dóna una de les possibilitats
d'aïllar elements d'una imatge de la resta. L'obturador també proporciona aquesta
possibilitat d'aïllar, utilitzant velocitats lentes i aplicant la tècnica d' “escombrada”. La
Profunditat de Camp, no és altra cosa que l'espai nítid que resta per davant i per darrera
de l'objecte enfocat quan apliquem un diafragma o un altre. Una característica de la
profunditat de camp és, que no manté la uniformitat en quant a la seva distribució; per la
part més pròxima a la càmera (davant de l'objecte), resta més curta; ampliant-se
notòriament pel darrera.
“Aquesta és l'ànima de la Fotografia”; arribar a entendre-ho va suposar tot un ventall
de possibilitats totalment ocultes fins aleshores. El domini de la combinació i relació que
existeix entre el diafragma, l'obturador, la profunditat de camp i de l'enfoc, permeten
disposar d'elements suficients per aconseguir “qualsevol tipus de Fotografia Creativa”.
No crec que ocasioni cap sobresalt, sí afirmo, que aquests elements són els
imprescindibles per fer bones Fotografies.
Per complementar la càmera Woigtlander Vitoret que utilitzava, i com no disposava de
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fotòmetre, aprofitant un viatge a Andorra me'n vaig comprar un de molt senzill, la seva
mida era la d'una capseta de llumins, i que en prou feines indicava la lectura quan la llum
del dia s'esmunyia; però d'aquesta manera disposava d'una lectura més correcta que no
pas quan ho feia a ull.
A principis dels anys setanta, la curiositat em va portar a adquirir els líquids necessaris
per revelar una pel·lícula en blanc i negre; no disposava ni del tanc de revelat, ni de
termòmetre, ni de cap altre estri necessari per a aquest fi. La primera pel·lícula que vaig
utilitzar (com a conillet d'Índies) va ésser la que feia servir una mini càmera TOYOTA “un
joguet” (comprada a Andorra); anava embolicada en paper opac, i proporcionava deu
fotogrames d'aproximadament un centímetre de llargària. El recipient que vaig fer servir,
va ésser una antiga tetera, que hauria trobat dins d'alguna calaixera; com a termòmetre,
no vaig trobar res més a mà que el meu dit; i per rellotge, anar contant 1,2,3,4....
Després de superar tot tipus d'entrebancs per part dels meus pares, per poder utilitzar el
lavabo com a quarto fosc, i tan aviat com es va fer de nit, vaig segellar les escletxes de
la finestra i de la porta; amb impaciència vaig escalfar els líquids, esperant encertar els
20 graus necessaris pel procés: tot seguit, començava la “sucamenta” dins de la tetera,
tant de la pel·lícula com dels dits; a mida que anava passant el temps i es complien els
minuts indicats en els sobres dels químics, anava canviant els líquids (revelador – bany
d'atur – fixador – rentat). El resultat ja el podeu endevinar.
Quan l'any 1972 em vaig assabentar de l'existència de l'Agrupació Fotogràfica de
Cerdanyola, m'hi vaig apuntar. Un cop a dins i, ésser assessorat pels seus membres
sobre quina podria ésser la millor opció de cara a adquirir una càmera réflex, em vaig
trobar davant del dilema de ¿quina triar? Després de mirar molts prospectes, i d'escoltar
opinions de tots els gustos, em vaig decantar per una Minolta, la “ SRT 100” amb un
objectiu de 50mm f1,4 i enfoc per micro-prismes. Disposar d'una eina com cal, amb tots
els elements necessaris en un sol cos, feia que tenir-la entre les mans, et donés ales per
emprendre nous reptes amb més il·lusió i possibilitats.
La conseqüència d'ingressar a l'Agrupació i tenir contacte amb el laboratori, va fer que
augmentes l'interès per aprofundir vers la tècnica fotogràfica. Aquest interès va fer que
m'apuntés al curs per correspondència AFHA (incloïa deu llibres i un laboratori complert);
les classes s'enriquien
amb tallers presencials, on i participaven fotògrafs de
reconeguda trajectòria. Recordo la presència de Joan Fontcoberta, època, en que ja
començava a destacar amb les seves Fotografies Creatives. Un altre pel qui guardo un
especial record és en Joan Minguell o Miquel Minguell, no ho recordo amb seguretat. La
visió particular i la capacitat de crear mons fantàstics i irreals era sorprenent; i més
considerant la procedència dels elements amb els quals jugava. La imaginació el feia
recorre les deixalleries, recollint qualsevol “ximpleria” que l'hi cridés l'atenció, ja sigués
pel carrer, o pels llocs més inversemblants; aprofitava objectes deformats, inútils o de
rebuig i que no tenien el més mínim d'interès (tots ells de petites dimensions).
L'escenografia final, l'ambientava amb una il·luminació
acolorida utilitzant focus
miniatura que ell mateix es construïa. L'espectacularitat del visionat dels seus treballs
sobre diapositives 6x6, quedava magnificat mostrant-nos (acabada la projecció) alguns
dels objectes que havia utilitzat (plàstics recaragolats, trossos de branquetes, ferralla, en
fi, petits objectes que a hom no l'hi hagués passat pel cap mai fer-los servir com a motiu
fotogràfic). Aquest fotògraf, possiblement sigui el que més va influir en la meva trajectòria
fotogràfica.
Deixant de costat la part estrictament fotogràfica, se'ns dubte a on més estones he
passat, és en el laboratori. Un món obscur o molt poc il·luminat, dins del qual tens que
memoritzar la situació dels elements per poder localitzar-los palpant en la foscor.
Recordo quan mesurava i tallava la pel·lícula de la bobina de trenta metres, per posar-la
dins del rodet sense cap mena de llum. Recordo quan la revelava (ara ja sí, amb totes
les condicions). Quan posava el negatiu el més net possible de pols dins del portanegatius de l'ampliadora; situava l'ampliadora a l'alçada correcta per les mides de la
còpia; obria el diafragma al màxim; mitjançant la lupa d'enfocament afinava la nitidesa de
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la imatge; tancava tres o quatre punts el diafragma segons la densitat del negatiu;
ajustava el rellotge i exposava. Durant aquest pas de la exposició, les reserves i sobreexposicions locals eren gairebé obligades per aconseguir una imatge equilibrada. Tot
seguit i sempre amb llum vermella o groga-verda la submergia dins de la cubeta de
revelador (al principi de cara avall i al cap d'un minut la girava) sense deixar d'agitar-la
fins que la imatge s'acabés de formar; després la passava durant un minut pel bany
d'atur i aproximadament cinc minuts pel fixador; acabava amb un rentat d'una hora més
o menys; per assecar-la utilitzava l'esmaltadora si la còpia era de paper baritat, o bé
penjada si era de plàstic. Posteriorment la podies tractar químicament per virar-la (a
sèpia, seleni, or,...). Tots aquest passos t'obligaven a rentar la còpia a fons multitud de
vegades per evitar l'aparició de taques. Un dels processos més delicats, era el viratge
parcial; utilitzant un escuradents, s'untava la punta amb blanquejador i es resseguia el
contorn de la zona a virar fins a tenir-la encerclada; a continuació, amb un pinzell o un
cotó fluix es reomplia l'interior fins que la imatge desapareixia; tot seguit es rentava i es
submergia en un bany virador, reapareixent finalment de color sèpia (ressaltant dins del
conjunt de la imatge).
Era en aquest espai reduït i fosc, i no en la càmera, a on es donava personalitat a les
obres fotogràfiques. L'autor decidia el contrast i densitat dels negatius, donant-los-hi vida
en el positivat. Un error durant el revelat del negatiu, era “irreversible” o molt complicat
d'esmenar; ben al contrari durant el positivat, a on podies gaudir del luxe de repetir la
còpia tantes vegades com hagués fet falta.
Una de les obsessions que he tingut sempre, ha sigut no preguntar com es fan les
coses (si ho he fet en alguna ocasió ha estat per mera curiositat), sinó el ¿per què es
produeixen? Descobrir com s'ha realitzat un treball, t'avoca inconscientment o
conscientment a imitar-lo; en canvi descobrir el per què, t'obra tot un ventall de
possibilitats, que en certa mida poden ésser previsibles, degut a la coneixença de les
propietats dels elements que han intervingut en el procés. Aquesta mania m'ha conduït a
buscar informació en molts llibres (tant de tècnica, com de química fotogràfica). Conèixer
les propietats dels components químics, et permet modificar fórmules per aconseguir
efectes i resultats diferents. Sense preguntar com l'autor d'una obra havia arribat a aquell
resultat, em “trencava la closque” intentant d'esbrinar la tècnica utilitzada. L'analitzava
detingudament imaginant-me el possible procés, i un cop al laboratori, m'hi posava fent
tot tipus d'experiments buscant un resultat el més acceptable possible. La particularitat
d'aquesta forma de procedir, feia que durant la recerca d'uns resultats, en descobria
d'altres que no m'esperava, i que aplicava posteriorment a les meves obres.
La meva postura de no divulgar les tècniques que utilitzava, em va comportar ésser
titllat i acusat d'egoista a més de falta de companyonia. Els interessos que envolten a la
creativitat i concretament a la concursística, són implacables; divulgar qualsevol tècnica,
exposa a l'autor a ésser plagiat, i les seves obres acabar diluint-se en un mar d'imatges
similars. Entendria aquestes crítiques, si es tractessin d'Investigacions Científiques o que
beneficiessin a la Societat en general, però la Fotografia, està ubicada en un univers
competitiu en el qual s'hauria de destacar la personalitat diferenciadora de cada autor.
N'hi ha que pensen que és un honor que els altres et vulguin imitar ¡és possible! però jo
prefereixo gaudir de les imatges dels altres, alhora que prossegueixo i consolido el meu
propi camí. Dit això, de la mateixa manera que he sigut reticent a l'hora de divulgar
algunes de les meves formes de treballar, tampoc li he girat l'esquena, a qui m'ha
demanat consell o ha tingut algun tipus de problema fotogràfic.
Espero que aquest seguit de records que m'han vingut a la memòria, hagin servit
perquè els nouvinguts a la Fotografia, es facin una petita idea del procés necessari (de
no fa pas gaire) per acabar disposant d'una imatge fotogràfica.
Miquel Alba i Marti (AFIAP,MFCF,ACEF)
.
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PROGRAMA D ´ACTES
Desembre
Fins Gener de 2010 - Exposició de les obres d'En Joan Mimó al
Local Social - Ateneu de Cerdanyola.
Fins l'11 - Exposició d'obres del 7è. veredicte dels Concursos
Socials 2009 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
1 - Reunió de la Junta Directiva - 22 hores.
6 - Sortida al Mercat medieval de Vic i al Pantano de Sau - Dinar al
Restaurant Fusimaña - Inscripcions a en Jordi Blasco.
10 - Data límit d'admisió dobres per el XXVI Concurs Pere Viltró.
12 - Fins el 27- Exposició d'obres del 8è. veredicte dels Concursos
Socials 2009 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
12 - Veredicte del XXVI Concurs Pere Viltró - Ateneu de
Cerdanyola - 18 hores.
15 - Clausura del Curs d'Iniciació a la Fotografia - Ateneu de
Cerdanyola - 21,30 hores.
17 - Últim dia d'admisió d'obres pel XXXIV Concurs de l'Aplec de
Sant Iscle.
19 - Veredicte del XXXIV Concurs de l'Aplec de Sant Iscle - Ateneu
de Cerdanyola - 18 Hores.
28 - Fins el 15 de Gener de 2010 - Exposició d'obres del 9è.
veredicte dels Concursos Socials 2009 al vestíbul del Ateneu de
Cerdanyola.
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PROGRAMA D ´ACTES
Gener
Fins el 15 - Exposició de les obres del 9è veredicte dels Concursos
Socials 2009 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
9 - Visionat i valoració del 1r. Veredicte del V Concurs Social
Digital - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.
10 - Data límit d'admisió dobres per el 2n. veredicte del V Concurs
Social Digital lliure i el 1r. de Temes de Febrer.
12 - Reunió de la Junta Directiva - 22 hores.
16 - Inauguració de la Exposició i lliurament de premis del Concurs
de l'Aplec de Sant Iscle - Ateneu de Cerdanyola - 19,30 hores.
16 - Fins el 31 - Exposició d'obres del Concurs de l'Aplec de Sant
Iscle - Ateneu de Cerdanyola.
16 - Fins el 5 de Febrer - Exposició d'obres d'En Vicenç Semper al
vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
23 - Assemblea General Ordinària - Ateneu de Cerdanyola - 18,30
hores.
23 - Sopar de Germanor - 21,30 hores.
30 - 1r. Veredicte del XXXIX Concurs Social Monocrom - Ateneu de
Cerdanyola - 18 hores.
30 - 1r. Veredicte del XXII Concurs Social de Color - Ateneu de
Cerdanyola - 19 hores apx.
30 - Fins el 26 de Febrer - Exposició de les obres d'En Joan Manel
Vera "Tito" al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.
30 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició d'EnJoan Manel
Vera "Tito" al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 20 hores apx.
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IV CONCURS SOCIAL DIGITAL
CLASIFICACIÓ GENERAL - Noviembre2.009
1
2
3
4
5

Mimó Bayó, Joan
Gago Grau, Juan Manuel
Buxo Briquets, Joan
Vera Ortiz, Joan Manuel
Semper Jurado, Vicenç

141,17
120,35
119,88
119,70
117,92

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Aguilar Pozo, Rafael
Martínez Jante, Pedro
Osorio Cecilia, Marc
Pons Bassas, Miquel
Ramoneda Montagut, Pere
Requena Bosch, Josep M.
Niña Freixenet, Rosalina
Muñoz García, Antonio
Mañosas Bassa, Antoni
Gamarra Soto, Benjamín
Delgado Sainz, Juan
Ribes Pauner, Salvador
Berbel Giménez, Francisco
Carrera Subirach, Oscar
Sáez-Diez González, José-Angel
Muntané LLaveria, Oriol
Llorens García, Magdalena
Asensi Canovas, Josep
Expósito Genisio, Joan Lluís
Umbert Maestre, Agustí
Serrano Zoroa, Joan
Casado Martínez, Carlos
Querol Pla, Antoni
Manjón Asteinza, Alex
Trigas Rodriguez, Alfons
Badia Bafalluy, Jaume
Garcia Eroles, Merce
Marin Amatller, Antoni
Ortega Vera, Antonio

114,92
112,62
106,60
104,88
100,53
100,05
91,70
91,50
87,22
87,20
81,82
81,75
68,57
65,70
63,83
63,33
62,08
55,32
53,45
46,67
46,17
46,00
41,95
21,00
15,50
13,50
11,60
8,50
6,67
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XIX CONCURS SOCIAL APARTAT
MONOCROM OCTUBRE 2.009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gago Grau, Juan Manuel
Buxo Briquets, Joan
Mimo Bayo, Joan

9,33
8,67
8,67

Seisdedos Fernández, Carlos
Vera Ortiz, Joan Manuel
Semper Jurado, Vicenç
Pons Bassas, Miquel
Blasco i Gombau, Jordi
Ramoneda Montagut, Pere
Exposito Genisio, Joan LLuis
Niña Freixenet, Rosalina
Gamarra Soto, Bejamin
Ortega Vera, Antonio

8,67
8,67
8,33
8,33
7,67
7,67
6,67
5,33
5,00
4,67
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XIX CONCURS SOCIAL APARTAT
MONOCROM Clasificació general després
del concurs OCTUBRE 2.009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mimó Bayó, Joan
Gago Grau, Juan Manuel
Semper Jurado, Vicenç

72,67
64,00
63,33

Buxo Briquets, Joan
Seisdedos Fernández, Carlos
Vera Ortiz, Joan Manuel
Blasco i Gombau, Jordi
Pons Bassas, Miquel
Exposito Genisio, Joan LLuis
Gamarra Soto, Benjamin
Ortega Vera, Antonio
Niña Freixenet, Rosalina
Ramoneda Montagut, Pere

63,33
62,33
61,67
52,00
45,00
43,00
42,33
41,67
39,33
34,00

Recordamos………..que tanto en el concurso social color como en el de
monocrom deberá figurar el titulo de la obra.
IDENTIFICACIÓ: L´autor identificarà cada obra que presenti anotant-hi
al darrere el seu nom, el número de soci, la data del veredicto y el títol
de l´obra.
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XIX CONCURS SOCIAL APARTAT COLOR
OCTUBRE 2.009

1

Mimó Bayó, Joan

10,00

2

Gago Grau, Juan Manuel

8,00

3

Niña Freixenet, Rosalina

8,00

4

Exposito Genisio, Joan Lluis

7,67

5

Blasco i Gombau, Jordi

7,33

6

Buxo Briquets, Joan

7,33

7

Pons Bassas, Miquel

7,33

8

Ramoneda Montagut, Pere

7,33

9

Vera Ortiz, Joan Manuel

7,33

10

Ortega Vera, Antonio

7,00

11

Umbert Maestre, Agustí

6,33

12

Gamarra Soto, Benjamin

6,00

13

Seisdedos Fernández, Carlos

5,33

14
15
16
17
18
19
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XIX CONCURS SOCIAL APARTAT COLOR
Clasificació general després de OCTUBRE
2.009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MIMO BAYO, JOAN
SEISDEDOS FERNANDEZ, CARLOS
VERA ORTIZ, JOAN MANUEL

78,00
63,67
62,33

GAGO GRAU, JUAN MANUEL
BLASCO I GOMBAU, JORDI
BUXO BRIQUETS, JOAN
NIÑA FREIXENET, ROSALINA
PÒNS, BASSAS, MIQUEL
ORTEGA VERA, ANTONIO
GAMARRA SOTO, BENJAMIN
EXPOSITO GENISIO, JOAN LLUIS
RAMONEDA MONTAGUT, PERE
AGUILAR POZO, RAFAEL
UMBERT MAESTRE, AGUSTI

59,00
58,00
58,00
50,67
49,33
47,67
47,33
41,67
36,67
36,00
6,33
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JUNTA DIRECTIVa
President

Jaume Badia i Bafalluy

93.674.70.47

Vicepresident

Vicenç Semper Jurado

93.691.68.69 / 93.691.10.51

Secretària

Dolors Bassas i Ruiz

93.592.21.57 / 639.99.09.11

Tresorera

Rosalina Niña

93.691.13.34

Vocal Estudi

Joan Buxó i Briquets

93.691.13.34

Vocal Exposicions

Miquel Pons Bassas y

93.580.23.10/679.18.66.55

P. Ramoneda Montagut
Vocal Concursos

Joan Mimó Bayó

656.94.21.12

Vocal Social paper

Joan Mimo Bayó

656.94.21.12

Vocal Social Digital

Juan M. Gago Grau

606.43.71.25 / 93.564.33.41

Vocal Laboratori

Jordi Blasco Gombau

93.691.39.12 / 669.66.41.03

Vocal Butlletí

Salvador Ribes

606.64.31.53

Vocal Biblioteca

Miquel Alba i Marti

93.692.47.52 / 660.77.68.21

Vocal Activitats

Imma Quintana y Jordi

93.580.36.47/ 669.66.41.03

Blasco Gombau
Fototeca MIF

Agustí Umbert Maestre

93.311.79.99

y Magda Llorens
Reportatges

Josep M. Requena

699.30.39.11

Vocal Informàtica

Vicenç Semper Jurado

93.691.68.69 / 93.691.10.51

Subministraments

Jordi Blasco Gombau

93.691.39.12

Donacions MIF

Josep M. Requena

699.30.39.11
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