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EL / LES “......” D’EN MIQUEL
El / Les “......” d’en Miquel
¡AQUESTA FOTOGRAFIA, ÉS UNA “MERDA”!
Hi ha expressions que, malauradament t'acompanyen
bona part de la teva vida, i sovint, te les van recordant.
L'encapçalament d'aquest article n'és una. Va ser dita
a finals dels anys setanta o principis dels vuitanta
durant el transcurs d'un veredicte social. Aleshores,
la seu de l'Agrupació es trobava en el Casal Parroquial
de Cerdanyola. Tot i la serietat dels veredictes, les
gerres de cervesa no n'hi faltaven, i les expressions
que em sortien de l'ànima encara menys. Aquestes
expressions, inevitablement també es clavaven en
l'ànima dels “acollonits” participants que començaven
en les Arts Fotogràfiques, i que tot il·lusionats,
esperaven una valoració més positiva de les seves
fotos.
© Miquel Alba i Martí

En un veredicte públic, i participen tres elements inseparables: les obres a jutjar, els participants
i curiosos, i el jurat (qui és el que té la tasca d'indicar quines d'aquelles obres són mereixedores de premi, o bé, la
puntuació que es consideri d'acord a una escala prèviament establerta). La missió del públic és la de mirar, escoltar
(si té la sort de sentir tot allò que hi diuen) i aprendre. En quan a les obres, tan sols han d'impressionar al jurat amb
les seves qualitats. ¿I el jurat? ¡ui, el jurat! aquest sí que ho té cru. El forma generalment tres o més persones,
normalment imparelles per evitar possibles igualtats de criteri, i la seva responsabilitat és la de valorar, per tant,
els coneixements suficients sobre tot allò del que s'ha d'opinar es pressuposen coneguts.

En tot veredicte, el criteri del jurat hauria de destacar a l'hora de defensar, mostrar i ressaltar les qualitats i mancances
de les obres. Al ser format per varies persones, el jurat, l'intercanvi d'informació que esdevé contemplant i analitzant
una fotografia, fa que les discrepàncies sorgides entre ells aflorin i condueixin a un “enfrontament verbal positiu”
tant pel públic com per a l'anàlisi de les obres. El problema sorgeix, quan un membre del jurat no té la suficient
personalitat, caràcter o coneixements per rebatre l'opinió dels altres, i per tant, defensar la seva. La conseqüència
d'un del jurat “emmudit” fa que la discussió es concentri en un cara a cara entre els altres dos membres, i quan el
debat entra “en via morta” el qui no diu res (i sense cap argumentació de rellevància) desfà la igualtat afavorint la
posició del que li sembla millor. El cas extrem és aquell en què tan sols n'hi ha un de jurat amb personalitat i que
marca la pauta; la seva opinió serà la que influirà en el resultat del debat. Pot donar-se el cas que, un dels jurats
valori (encertadament) les qualitats d'una imatge, i en canvi, els altres dos no les hi vegin; si després d'escarrassarse argumentant, no aconseguix convèncer-los, tant l'autor com aquest membre del jurat, hauran perdut. Tot i això,
l'autor n'hauria d'estar satisfet per la defensa de la seva fotografia. En una democràcia, no sempre les majories
tenen la raó, però sí, que acaben “ficant-se-la a la butxaca”.
Quan concursava i assistia als veredictes (fet que em posava molt neguitós) agraïa la valoració o la crítica per part
del jurat vers les meves obres. Però, amb treia de polleguera quan en cers veredictes i en la fase prèvia, un membre
del jurat m'escollia lliurement una foto i posteriorment a l'hora de defensar-la i així poder superar (o no) aquella
ronda, no aportava arguments del per què l'havia escollit, conseqüentment, era eliminada sense l'oportunitat que
li hauria donat una mínima defensa. Equivocada o no, s'ha de defendre la pròpia opinió amb totes les forces que
et donin els coneixements, utilitzant l'argumentació necessària i el sentit comú. Inicialment pots estar convençut
que una obra és excel·lent, o bé, un “bunyol”, però, el fet de poder contrastar diferents punts de vista i debatre'ls,
en alguns casos, t'obren els ulls i et permeten descobrir detalls que, a primer cop d'ull havies passat per alt.
Els concursos socials organitzats per les Entitats, solen sorgir per fomentar la afecció dels associats. La seva finalitat
(formativa) i raó de ser, no hauria d'abocar als participants a una obsessió prioritària per guanyar. L'aprenentatge
(sovint desolador) d'aquests inicis, evitarà futurs disgustos quan es presentin als concursos d'àmbit nacional o
internacional.
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EL / LES “......” D’EN MIQUEL
El / Les “......” d’en Miquel
¡AQUESTA FOTOGRAFIA, ÉS UNA “MERDA”!
Feia molt de temps que no formava part d'un jurat, però ¡mira per on! que en Joan Mimó (vocal social paper) un
dia en despertar, se li va regirar el cervell i em va proposar per col·laborar com a membre del jurat; com tenia lliure
aquelles dates, vaig acceptar-ho. Tan bon punt es va escampar la notícia, la preocupació sobre quina foto i temàtica
portar, va “fer-se amo” d'alguns participants. El record de la polèmica frase, començava a planejar (en forma
d'angoixa, “del tot injustificada”) al damunt dels seus pensaments. Mentre especulaven sobre què m'agradaria o
no, s'oblidaven del que els hi agradava a ells. Particularment, no tinc predilecció sobre cap tema en concret, i sí
que valoro els treballs ben realitzats. La puntuació és l'aspecte més polèmic que m'arrossega, i alhora, el que
considero més rellevant. El costum de puntuar baix no és per l'interès en fastiguejar, sinó, per diferenciar unes
fotografies respecte de les altres, i que tenen unes qualitats superiors. L'escala de l'u al deu, utilitzada per valorar
una fotografia, caldria ser considerada pel concursant, com una nota d'atenció en quant l'esforç dedicat a l'elaboració
del seu treball. Tothom vol ser ben puntuat, i l'experiència i dedicació fan que (en teoria) aquest valor sigui
progressivament més alt. És aquí on l'actitud dels membres del jurat hauria d'intervenir-hi. La “discussió positiva”
valorant i ressaltant tant les virtuts com els defectes, caldria ser recollida pels assistents al veredicte, i prendre bona
nota.
La fama que em precedeix de valorar a la baixa, no és gaire popular, i clar, a ningú li complau que les seves fotos
“ballin” entre els dos punts i els cinc punts. Si les bases especifiquen que una obra pot ser puntuada entre “un i deu
punts” ¿per què es critica l'ús de tots ells? La persona que s'apropa i s'inicia en una afecció, ha d'entendre que, no
podrà fer-ho tot bé en els seus primers passos, i qualsevol aspecte que l'ajudi a perfeccionar-la, l'hi serà fonamental.
Per lògica (i no sempre) els fotògrafs amb més anys d'experiència, disposaran de majors probabilitats d'assolir
puntuacions més altes. En compensació, i amb la intenció de no desmotivar els participants novells (o els no
novells, però, que no s'esforcen) se'ls sobrevalora puntuant-los a l'alçà. Aquest costum, no el considero beneficiós
pels qui pretenguin superar-se en l'afecció ¿per què m'he d'esforçar, si igualment me les puntuaran bé?
En alguna ocasió m'he ensopegat amb fotografies que feia i presentava al social (a principis dels anys setanta); les
puntuacions oscil·laven entre l'u, quatre i cinc punts. Hi posava tota la il·lusió del món, i per a mi, eren “collonudes”.
Tot i això, el jurat considerava que allò era un “xurro”, i ara (quaranta anys després) quan me les miro en dic ¡quanta
raó que tenien!. Gracies a què el jurat em va posar en el lloc que em corresponia, va fer-me reaccionar buscant
ajuda en la “tossuderia”, i no vaig parar fins que els defectes van ser corregits, i així, a poc a poc, les puntuacions
anaven millorant.
Qui vol ser enganyat i opta pel camí més planer, difícilment assolirà fites d'importància.
“Les patacades t'espavilen i t'ensenyen; les raspallades t'endormisquen”
Ja sé que és difícil, però, els participants no haurien de capficar-se tant en les puntuacions, i tenir el radar ben
orientat per captar les explicacions i consideracions que afecten tant a les seves obres com a la dels altres. La
fórmula adoptada per l'AFOCER pels socials de paper “color i blanc i negre”, al realitzar-se per puntuació independent,
engloba la possibilitat de discutir el contingut i característiques (tant tècniques com estètiques) de les obres, alhora
de ser puntuades per separat segons criteri de cada jurat.
No em cansaré de repetir la importància que tenen tant l'enquadrament i la presentació (les fotografies es beneficien
considerablement, segons el color del fons escollit). El marc que enquadra la imatge, cal que realitzi la funció que
se li encomana “concentrar la mirada de l'observador”. Si permetem que la mirada es perdi pels voltants, la força
que pugui transmetre aquesta imatge, quedarà diluïda.
“Sempre estaré agraït, a les puntuacions baixes durant els meus inicis”
Miquel Alba i Martí
AFIAP, A.CEF, MFCF
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EL TALLER
El Taller
RIPOLLET

El Taller de Fotografia de Viatges , que es va celebrar dissabte
22 de maig, a carreg de Tino Soriano tot un éxit
escoltar i entendre situacions a les que en Tino Soriano s'ha hagut
d'enfrontar, i d'aquesta manera poder arribar a entendre quina historia
estan explicant les seves fotografies, o quins moments s'han captat.
Es evident que les fotografies d'en Tino Soriano, estan molt carregades
de contingut, un contingut que potser no es tan gràfic o visual, les seves
imatges estan plenes d'un altre contingut, un contingut que no tothom
es capaç de poder mostrar o transmitir...

... Un Contingut EMOCIONAL ...

Tino Soriano

El passat Dissabte 22 de maig al centre
cultural de Ripollet es va dur a terme el taller
de Fotografia de Viatges, impartit per el
conegut fotògraf Tino Soriano.
Tino Soriano es fotògraf de la National
Geographic, prestigiosa revista documental,
que personalment penso que a tots i totes
algun dia en agradaria no dic poder treballar,
si més no poder sentir encara que fos per
uns minuts el privilegi i la satisfacció de
pertànyer a una publicació tan respectada
i de tanta qualitat com es la National
Geographic.
El taller va començar cap allà les 10 del matí,
amb la presentació del que sería el
desenvolupament del dia. Cal dir que el
volum d'assistència al taller va ser tot un
èxit, bastant més d'una trentena de persones
es van donar cita al centre cultural, per
gaudir del gran dia que ens quedava per
endavant.
Aquest taller no va ser com en altres
ocasions pràctic , sinó que en aquest taller
el que l'assistent havia de fer era simplement
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EL QÜESTIONARI
El Qüestionari
TINO SORIANO

Nom / TINO SORIANO
http://www.tinosoriano.com
- Qui és Tino Soriano?... es evident que tothom et coneix...
Gràcies pel "tothom et coneix", però malgrat les meves comunicacions
públiques, m'encanta ser desconegut. La pressió és menor, la vida és molt
més senzilla i les fotos són més espontànies. Em conformo amb ser el
millor fotògraf de casa meva, i encara tinc dubtes de si de veritat ho sóc...
Jo em definiria com àvid de conèixer de primera mà les experiències que
m'interessen i amb moltes ganes de explicar el que veig, mitjançant la
càmera o de vegades amb les paraules i els textos també
- Com o perquè agafa la primera càmera fotogràfica?
Tindria uns 10 anys. Els reis em van portar un Kit Agfa que contenia una
càmera de plàstic, un cubilet per revelar la pel.lícula i una "premsa" infantil
per "publicar" un diari. Vaig començar a fer excursions pel parc de la
Ciutadella de Barcelona, al costat de casa meva, a la recerca de noticies
del barri... fins que em vaig cansar. La càmera no va tenir continuïtat fins
als 18 anys.
- Què és el que més t'agrada de la fotografia? amb quin tipus de
fotografia et sents més identificat, o realitzat?
Les que transmeten emocions. No m'interessa tant (els assistents al taller
ho van veure) la part estètica com el contingut. La capacitat de comunicació
de la fotografia. L'art de contar històries amb la càmera. Suggerir millor
que descriure.
- Quins són els teus referents, o amb qui et fixes?
Molts: David Allan Harvey, Robert Capa, Robert Doisneau, Elliot Erwitt,
Alex Web, Navia... i així una trentena. D'això m'agrada parlar quan faig el
taller "L'estil i la Mirada del fotògraf".
- Si existis la fotografia perfecte, per tu quina seria?
La familiar
- Moltes gràcies per la teva dedicació!!!
A tu, Joan. I gràcies per l'entrevista i la teva amabilitat
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EXPOSICIÓ D’AUTOR
Exposició d’autor
BENJAMIN GAMARRA

Autor / BENJAMIN GAMARRA
Nom Exposició / MAKING FOTOS
Dates Exposició / 29.04 al 02.07
Edat / 47

-Explica breument el contingut de l’exposició.
Batibull de fotos de tématica diversa
- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Perque m'agrada la varietat en el món de la fotografia, pérque
son mostres de diferents estils.
- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Que las fotos no són nómes d'un tipus ó tecnica
- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Photoshop tutiplen, i segons quinas, influencías de Miquel
Parreño i Raul Villalba
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NORMES D’ESTUDI
Normes d’estudi
L'espai condicionat com a Estudi Fotogràfic es un espai cedit que està situat al Centre Cultural de Ripollet, per aquest
motiu, aquestes Normes estan condicionades per les directrius de funcionament del Centre.
D'acord amb lo abans esmentat, el funcionament de l'Estudi es regirà per les següents NORMES:

1. / Per utilitzar l'Estudi, és imprescindible ser soci d'AFOCER.
2. / El soci que vulgui tenir autorització per usar l'Estudi, ha de posar-se en contacte amb el vocal corresponent, el qual
li explicarà la forma d'utilitzar l'espai i els aparells que formen part del equipament.
3. / El vocal concedirà l'autorització quan consideri que la persona sol·licitant està assabentat de la correcte utilització
de tots els aparells del Estudi i es responsabilitza de la seva correcta utilització.
4. / Per utilitzar l'Estudi, el soci autoritzat, per cada sessió que vulgui efectuar, lliurarà el carnet d'associat, a la consergeria
del Centre Cultural, per tal de recollir les claus del Estudi. Quan retorni les claus, recollirà el carnet.
5. / Abans d'utilitzar l'Estudi, el soci que tingui autorització, ha de reservar-lo, indicant amb claredat, mitjançant el sistema
establert, el dia i les hores que desitja utilitzar-lo.
6. / En cap cas es pot utilitzar l'Estudi sense haver formalitzat la reserva prèviament.
7. / El temps màxim d'una reserva per usar l'Estudi, és de quatre hores consecutives.
8. / No es pot realitzar cap nova reserva sense que hagi conclòs la anterior.
9. / Només es pot reservar l'Estudi quan el soci tingui la seguretat que el podrà utilitzar durant les hores que reservi. En
cas de no poder utilitzar total o parcialment una reserva efectuada amb anterioritat, el soci que l'hagi reservat haurà
d'anul·lar la esmentada reserva amb la màxima antelació possible amb la finalitat de permetre el seu l'ús a un altre soci
dins del mateix període.
10. / Si transcorreguda la primera hora d'una reserva efectuada, l'Estudi no ha estat utilitzat, la esmentada reserva
quedarà automàticament anul·lada, i en conseqüència, l'Estudi es considerarà lliure a tots els efectes.
11. / Els socis autoritzats podran reservar l'Estudi sempre que ho desitgin, excepte en els casos següents.
11.1 / En cas que estigui reservat.
11.2 / En cas que es necessiti per impartir qualsevol activitat organitzada o autoritzada per l'Agrupació.
11.3 / En cas en que s'hagin d'efectuar reparacions, modificacions, neteja, etc.
12. / La utilització de l'Estudi per més d'un soci simultàniament només serà possible si aquests ho han acordat prèviament,
essent únic responsable qui hagi fet la reserva.
13. / Cada soci és responsable de l'Estudi durant la seva utilització, així com de l'ús incorrecte o possible deteriorament
de qualsevol aparell o material. Tot i tenint autorització d'ús, s'abstindrà d'utilitzar els aparells que no en tingui els
coneixements necessaris per usar-los correctament.
14. / Cap usuari, per cap concepte ni motiu, pot embrutar, deteriorar, ni trencar encara que sigui mínimament, cap fons
de l'Estudi. Aquesta prohibició afecta especialment als fons de paper, que son mes delicats, i per tant necessiten d'un
tracte mes acurat.
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NORMES D’ESTUDI
Normes d’estudi
15. / En cas que algun usuari introdueixi a l'Estudi qualsevol material que necessiti per efectuar les seves fotografies,
aquest no podrà ser perillós ni nociu, i baix cap concepte podrà introduir cap producte que pugui embrutar o produir
el mes mínim desperfecte tant en el mobiliari com en el local. Un cop acabada la sessió, no podrà quedar dins l'Estudi
cap material ni objecte de propietat particular de qui l'hagi introduït, encara que sigui per un curt espai de temps.
16. / Després de finalitzada la sessió, tots els aparells i estris han de quedar nets i situats cadascun al seu lloc. L'Estudi
te de quedar ordenat i net, sense rastre que denoti la seva utilització.
17. / Un cop acabada la utilització, i immediatament abans d'abandonar l'Estudi, l'usuari emplenarà tots els apartats del
Full d'utilització, assenyalant totes les incidències que s'hagin produït o hagi comprovat durant la seva utilització, abans
de retornar les claus. En cas d'observar que algun dels aparells o estris quedi inservible i no es pugui utilitzar, ho
comunicarà immediatament al vocal corresponent.
18. / El temps necessari per efectuar els preparatius previs i els posteriors que es dediquin a endreçar i netejar l'Estudi,
es consideren inclosos dins el temps de reserva. Per tant, només durant les hores reservades podrà l'usuari, disposar del
ús personal del espai.

19. / En benefici de tots els socis, a més del vocal corresponent, tot membre de l'Agrupació té la obligació d'informar
de qualsevol anomalia observada o de la transgressió d'alguna d'aquestes normes.

L'incompliment total o parcial d'alguna d'aquestes normes, pot comportar la retirada
temporal o definitiva de l'autorització d'utilització del Estudi.
NORMES Aprovades per la Junta Directiva el dia 4 de maig de 2010

07

EXPOSICIONS AL LOCAL SOCIAL
Exposicions al Local Social

Recordem als autors que exposin al Local Social, que el día de la inauguració, es costum 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” haurá d'abonar
les seves consumicions. Per faciliat-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.

Relació d’exposicions
ANY 2010
ANY 2010

NOM DEL AUTOR

JUNY
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

JOAN BUXO
ANTONI MARIN
LAUREA PIÑOL
JOSE L. NAVARRO

Relació d’exposicions
ANY 2011
ANY 2011
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE

NOM DEL AUTOR
ROSALINA NIÑA
JOSEP M. REQUENA
AGUSTI UMBERT I MAGDA LLORENS
RAMON POCA
JOAN M. VERA
PERE RAMONEDA I MIQUEL PONS
ALBERT VALLVERDÚ
JOAN EXPOSITO
JOSE Mª. MAESTRE

Si esteu interessats en exposar, podeu fer la reserva, enviant un e-mail a
exposicions@afocer.cat
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COMUNICATS
Comunicats

VEREDICTE DEL XV CONCURS DE FOTOGRAFIA MEMORIAL
“ BERNARDÍ FORNALS” (Jordiada 2010)
1er Premi: “Angel” del company Jose Luis Navarro Navarro
2n Premi: “Castellers” del company Juan Manuel Gago Grau
Felicitats a tots dos!!

Primers Premis
El nostre company Juan Manuel Gago ha estat guanyador del primer premi en el CONCURS NACIONAL PETXINA
D’ARGENT DE SANT ADRIÀ; I també felicitar-lo per fer el primer premi en la categoria Monocrom al Concurs PRAT IMAGE.
Desde l’Agrupació volem animar-te a que segueixis amb aquesta bona trajectoria.
I animar a la resta de socis/es a participar als concursos, ja que és una bona forma de estar en constant progressió.
Enhorabona Company !!

Exposició a la Xina
Els organitzadors, ens comuniquen que definitivament el Qinghai Sanjiangyuan International Photo Festival, en el que
van participar socis de l’agrupació, s’inaugurarà el dia 17 de Juliol a Qinghai amb una cerimònia i actes complementaris
que duraràn fins el dia 20.
Es tracta d’un esdeveniment d’una gran envergadura, que malauradament, no estem acostumats a veure’n pel nostre
entorn.
Tant per la nostra Agrupació com per tots els que hi participeu, es una excepcional ocasió per a la difusió de la nostra
entitat i del vostre treball fotogràfic en un país amb una gran sensibilitat fotogràfica com es la Xina, per la qual cosa,
tots ens hem de felicitar.
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AGENDA
Agenda
JUNY / JULIOL / SETEMBRE

Juny
Fins el 2 de Juliol - Exposició d'obres d'en Benjamin
Gamarra al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

3 - Fins el 24 de Setembre - Exposició d'obres d'en Joan
Buxó al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

Fins el 4 - Exposició d'obres den Francisco José Campos
al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

3 - Xerrada col-loqui amb Joan Buxó al Local Social –
Ateneu de Cerdanyola - 20 hores apx.

1 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

6 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

4 - Fins el 30 - Exposició Visions Vietnamites de Vicenç
Semper i Jaume Badia - Casino Guixolenc - Sant Feliu de
Guixols.

24 - Fins el 3 de Setembre - Exposició d'obres del 5è.
veredicte dels Concursos Socials 2010 al vestíbul del
Ateneu de Cerdanyola.

4 - Inauguració de la exposició Visions Vietnamites i
projecció del audiovisual amb assistència dels autors Casino Guixolenc - Sant Feliu de Guixols - 22 hores.

Setembre
Fins el 24 - Exposició d'obres d'en Joan Buxó al Local
Social - Ateneu de Cerdanyola.

5 - Sessió de Fotografia de Nu en estudi - Imprescindible
inscripció - Places limitades.

Fins el 3 - Exposició d'obres del 5è. veredicte dels
Concursos Socials 2010 al vestíbul del Ateneu de
Cerdanyola.

5 - Fins el 25- Exposició d'obres del 4t. veredicte dels
Concursos Socials 2010 al vestíbul del Ateneu de
Cerdanyola.

1 - Fins al 30 - Exposició a la Biblioteca de Ripollet.

12 - Visionat i valoració del 6è. Veredicte del V Concurs
Social Digital i del 3r. Veredicte del 1r. Concurs Digital,
tema Natura Morta - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.

4 - Fins el 17 - Exposició d'obres d'en Benjamín Gamarra
al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
7 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

13 - Data límit d'admisió dobres per el 7é. veredicte del
V Concurs Social Digital de Setembre.

11 - Visionat i valoració del 7è. Veredicte del V Concurs
Social Digital - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.

19 - Sessió de Fotografia de Nu en estudi - Imprescindible
inscripció.

12 - Data límit d'admisió dobres per el 8é. veredicte del
V Concurs Social Digital d'Octubre i del 4t. Veredicte del1r.
Concurs Digital, tema Esports - Centre Cultural de Ripollet
- 18 hores.

26 - Fins el 9 de Juliol - Exposició d'obres d'en Cosme Oriol
al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

Juliol

18 - Fins el 8 d'Octubre - Exposició d'obres del 6è. veredicte
dels Concursos Socials 2010 al vestíbul del Ateneu de
Cerdanyola.

Fins el 2 - Exposició d'obres d'en Benjamin Gamarra al
Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

25 - 7è. Veredicte del XXXIX Concurs Social Monocrom Ateneu de Cerdanyola - 18 hores.

Fins el 9 - Exposició d'obres d'en Cosme Oriol al vestíbul
del Ateneu de Cerdanyola.

25 - 7è. Veredicte del XXII Concurs Social de Color - Ateneu
de Cerdanyola - 19 hores apx.

Fins el 23 de Juliol - Exposició d'obres d'en Rafael Aguilar
al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

25 - Fins el 5 de Novembre - Exposició de les obres d'Antoni
Marín al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

3 - 6è. Veredicte del XXXIX Concurs Social Monocrom Ateneu de Cerdanyola - 18 hores.

25 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició
d'Antoni Marín al Local Social – Ateneu de Cerdanyola 20 hores apx.

3 - 6è. Veredicte del XXII Concurs Social de Color - Ateneu
de Cerdanyola - 19 hores apx.
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FOTOGRAF A DESTACAR
Fotograf a destacar
BRUNO BISANG

“Vivo permanentemente envuelto en
un mundo femenino“
Bruno Bisang nació en 1952 y pasó gran parte de su juventud en Ascona, una pequeña ciudad
pintoresca en la parte de habla italiana de Suiza. Cuando tenía 19 años asistió a la Escuela
de Artes Aplicadas de la Fotografía en Zurich, que fue seguido por un aprendizaje fotográfico.
Desde 1979, Bruno Bisang ha trabajado como fotógrafo independiente, primero en Zurich,
y luego durante un tiempo en Milán y Múnich. Ahora trabaja entre Milán, Nueva York, París
y Zurich para una clientela de renombre tanto en revistas (Cosmopolitan, Femme, GQ, Max,
Men’s, Health, Madame, Madame Figaro, Vogue German, Vogue Hommes, etc…), como en
publicidad para clientes como Avon, Cacharel, Chanel, Ford, Givenchy, Heinecken, Louis
Widmer, Rochas, Sergio Rossi, Toni Gard o Yamaha entre otros muchos. También ha fotografiado
celebridades como Tyra Banks, Paz Vega, Carla Bruni, Monica Belluci, Claudia Shiffer o Naomy
Cambell.

“Toda mujer es poseedora de una

“La modelo participa activamente en

fuente de feminidad y sensualidad
única. Intento plasmar el erotismo
de la mujer sin caer en la vulgaridad.
Existe una línea que separa esos dos
conceptos, pero mi pasión y mi
motivación consisten en expresar y
preservar el rastro visible de ese
esplendor

cada aspecto de la sesión. Se mueve y posa
a gusto; interpreta mis instrucciones, en
caso de haber alguna, como mejor le
parece; es responsable de como se
presenta a si misma, de como muestra su
yo interior y su cuerpo

“Me gustaría que la gente que

“

Es difícil hacer comprender a una mujer que
se puede ser fiel y al mismo tiempo caer
rendidamente enamorado cada vez que aprietas
el obturador, pero para dedicarse a este tipo de
fotografía uno no puede ser mujeriego, porque
entonces la imagen pierde toda la fuerza; acabas
concentrándote demasiado en la chica y dejando
de lado la búsqueda de la perfección

contempla mis fotos no viese solo a
una chica, sino un tono narrativo en
el que visualizar su propio
argumento imaginario. Las fotos
son mi vida, y mi vida son las fotos.
Me encanta fotografiar mujeres y
vivo permanentemente envuelto en
un mundo femenino

WEB/ http://www.brunobisang.com
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FOTOGRAF A DESTACAR
Fotograf a destacar
BRUNO BISANG
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EXPOSICIONS
Exposicions

1

Magnum,
"10 Secuencias"

2

Marc Vidal &
Marta Fàbregas
"Les cares del Romea"

3

J.H. Lartigue
“Imatges d’un món
flotant”

1

Magnum. 10 secuencias muestra, de manera independiente y en montaje
espectacular, los proyectos de una decena de fotógrafos de esta agencia inspirados
en la obra de directores de cine de culto. Y es que la influencia del cine a la hora
de crear mitologías, pero también estéticas, es de sobra conocida. Así que no es
de extrañar que esa invitación a series de fotografías con la obra de un cineasta
en mente tuviera por resultado unos proyectos que, pese a la diferente época
y técnica, respiran una filosofía y estética parecida.
Hasta: 07.09 / 4,40 €. Primer miércoles de mes entrada gratuita.
CCCB, Barcelona, Montalegre, 5 Barcelona
Horario: De martes a domingo de11 a 20h. Jueves de 11 a 22h.

2

Les cares del Romea
Mostra de fotografies de Marc Vidal i Marta Fàbregas. Es tracta d’un recull de
retrats d’actors i actrius que han col·laborat amb el Teatre Romea els darrers 10
anys. Persones que treballen i mostren la seva feina públicament sobre un escenari.
Aquesta exposició té un doble valor: individual i col·lectiu, ja que cada retrat té
valor en si mateix, com a obra autònoma. Però també el conjunt del projecte té
un gran valor documental, ja que és el reflex d’un grup de persones que treballen
en un entorn determinat i en un temps concret en l’àmbit del teatre.
Actualment / fins.... / Entrada lliure.
Teatre Romea / Al vestíbul del Teatre Romea.
C/ Hospital nº 5. Barcelona t. 93 301 55 04
De dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h. Dissabte i diumenge de 16.30 a 17.30 h.
www.teatreromea.com

3

Jacques Henri Lartigue ha esdevingut un dels referents visuals del segle xx. Les seves imatges reflecteixen la ràpida transformació
dels costums, l’esclat de novetats, la vibració de les coses i, alhora, la recerca dels petits detalls, de l’instant perdurable i
atemporal. Lartigue va capturar la vida que l’envoltava, l’exaltació de la felicitat i la joia de viure i ho va fer amb unes idees
estètiques que proposaven una renovació del llenguatge fotogràfic.
L’exposició recull al voltant de 230 imatges representatives de les diferents etapes i temàtiques.
Fins al 10 d'octubre / Activitat gratuïta.
CaixaForum Barcelona, Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8 Barcelona
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 22 h. / www.obrasocial.lacaixa.es/

4

Obra Social Caja Madrid i la Fundació Photographic Social Vision presenten Domestic, una exposició internacional que a través
de més de 300 fotografies documentals i artístiques ens fa reflexionar sobre l'àmbit domèstic com un espai cabdal per al
desenvolupament de la nostra societat contemporània. La mostra, comissariada per Arianna Rinaldo i Silvia Omedes i produïda
per Obra Social Caja Madrid, és fruit d'una rigorosa investigació que ha reunit antropòlegs, psicòlegs, sociòlegs i historiadors
per tal de qüestionar l'espai domèstic, un espai complex, problemàtic i en plena transformació que, potser per ser tan privat
i quotidià, no ha rebut, des de la societat, una atenció autoreflexiva.
Del 29 d'abril al 27 de juny / Activitat gratuïta / T. 93 301 44 94
Espai Cultural Caja Madrid. Plaza Cataluña, 9.
De dilluns a dissabte: de 10 a 21 h. Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
www.obrasocialcajamadrid.es
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4

“Domestic”

IMATGES CONCURSOS SOCIALS
Imatges Concursos Socials
APARTAT DIGITAL

Sis Primers Classificats
MARÇ 2010 / APARTAT DIGITAL
DIGITAL

4º Frederic Sagués Gabarró

1º Juan Manuel Gago Grau

2º Joan Mimó Bayó

5º Albert Vallverdú Carné

6º Pedro Martínez Jante
3ºJoan Mimó Bayó
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IMATGES CONCURSOS SOCIALS
Imatges Concursos Socials
APARTAT PAPER

Tres Primers Classificats
MAIG 2010 / APARTAT PAPER
MONOCROM

COLOR

1º Joan Expósito Genisio

1º Juan Manuel Gago Grau

2º Juan Manuel Gago Grau

2º Albert Vallverdú Carné

3º Vicenç Semper

15

3º Agusti Umbert Maestre

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT DIGITAL

Participants del concurs
MAIG 2010 / APARTAT DIGITAL
1
2
3
4
5
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
35
36
37
38
39
40

Asensi Canovas, Josep
Asensi Canovas, Josep
Berbel Giménez, Francisco
Berbel Giménez, Francisco
Casado Martínez, Carlos
Casado Martínez, Carlos
Clotet Soler, Lluís
Clotet Soler, Lluís
Durán Barboza, Luis Fernando
Durán Barboza, Luis Fernando
Expósito Genisio, Joan LLuis
Expósito Genisio, Joan LLuis
Gago Grau, Juan Manuel
Gago Grau, Juan Manuel
Gamarra Soto, Benjamín
Gamarra Soto, Benjamín
García Pedrosa, Daniel
García Pedrosa, Daniel
LLorens Garcia, Magdalena
LLorens Garcia, Magdalena
Loncà Calafell, Xavier
Loncà Calafell, Xavier
Mañosas Bassa, Antoni
Mañosas Bassa, Antoni
Martínez Jante, Pedro
Martínez Jante, Pedro
Masso Soler, Eduard
Masso Soler, Eduard
Mimó Bayó, Joan
Mimó Bayó, Joan
Molina Giralt, Glória
Molina Giralt, Glória
Moreno Cendrós, Maria Núria
Moreno Cendrós , Maria Núria
Niñá Freixenet, Rosalina
Niñá Freixenet, Rosalina
Ortega Vera, Antonio
Ortega Vera, Antonio
Osorio Cecilia, Marc
Osorio Cecilia, Marc

5,00
4,00
5,67
6,33
6,00
6,33
5,67
6,00
6,00
6,33
6,67
6,00
8,33
7,67
6,67
6,67
6,67
5,33
6,67
6,33
4,33
5,00
6,67
6,67
6,00
8,00
4,67
5,67
8,33
8,33
5,00
5,00
5,00
7,00
7,00
6,33
5,33
6,00
7,00
5,00

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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Poca Garcia, Ramon
Poca Garcia, Ramon
Pons Bassas, Miquel
Pons Bassas, Miquel
Pueyo Tartera, Albert
Pueyo Tartera, Albert
Ramoneda Montagut, Pere
Ramoneda Montagut, Pere
Requena Bosch, Josep M.
Requena Bosch, Josep M.
Ribes Pauner, Salvador
Ribes Pauner, Salvador
Roca Grassot, Pere
Roca Grassot, Pere
Sagués Gabarró, Frederic
Sagués Gabarró, Frederic
Semper Jurado, Vicenç
Semper Jurado, Vicenç
Sáez-Díez González, José-Ángel
Sáez-Díez González, José-Ángel
Umbert Maestre, Agusti
Umbert Maestre, Agusti
Vallverdú Carné, Albert
Vallverdú Carné, Albert
Valverde González, Luis Angel
Valverde González, Luis Angel
Vera Ortiz, Joan Manuel
Vera Ortiz, Joan Manuel

4,67
6,00
6,33
6,67
6,00
5,67
6,67
6,67
6,33
6,67
5,33
5,33
6,33
5,33
8,00
7,33
8,00
7,33
5,67
6,67
5,33
7,33
6,00
8,00
4,33
5,67
6,67
7,33

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT DIGITAL

Classificació general després del concurs
MAIG 2010 / APARTAT DIGITAL
1
2
3
4
5
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
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Mimó Bayó, Joan
Gago Grau, Juan Manuel
Gamarra Soto, Benjamín
Semper Jurado, Vicenç
Vera Ortiz, Joan Manuel
Ramoneda Montagut, Pere
Osorio Cecilia, Marc
Expósito Genisio, Joan LLuis
Mañosas Bassa, Antoni
Moreno Cendrós Cendrós, Maria Núria
Umbert Maestre, Agusti
Sáez-Díez González, José-Ángel
Roca Grassot, Pere
Badia Bafalluy, Jaume
Vallverdú Carné, Albert
Martínez Jante, Pedro
Pons Bassas, Miquel
LLorens Garcia, Magdalena
Requena Bosch, Josep M.
Niñá Freixenet, Rosalina
Durán Barboza, Luis Fernando
Casado Martínez, Carlos
Ribes Pauner, Salvador
García Pedrosa, Daniel
Poca Garcia, Ramon
Masso Soler, Eduard
Marín Amatller, Antoni
Celma Luque, Pedro
Pueyo Tartera, Albert
Querol Pla, Antoni
Carrera Subirachs, Óscar
Valverde González, Luis Angel
Asensi Canovas, Josep
López Blanco, Alejandra Mariela
Ortega Vera, Antonio
Aguilar Pozo, Rafael
Clotet Soler, Lluís
Sànchez Gutiérrez, Inmaculada
Loncà Calafell, Xavier
Sagués Gabarró, Frederic
Molina Giralt, Glória
Berbel Giménez, Francisco
Uriz Rodriguez, Josep Antoni
Manjon Asteinza, Alex
Almendros Picazo, Francisco
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70,67
68,00
67,67
67,67
67,67
67,67
67,33
66,67
63,67
63,33
62,67
61,33
61,00
60,67
60,33
60,00
59,00
58,67
57,00
55,33
55,33
53,67
49,67
48,33
48,33
45,33
43,67
42,33
41,00
37,33
36,67
33,33
33,00
30,00
26,33
24,00
22,67
18,00
17,33
15,33
14,67
12,00
9,00
8,00
7,00

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT MONOCROM

Classificació del concurs
MAIG 2010 / APARTAT MONOCROM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Expósito Genisio, Joan LLuis
Gago Grau, Juan Manuel
Semper Jurado, Vicenç
Mimó Bayó, Joan
Ramoneda Montagut, Pere
Sáez-Díez González, José-Ángel
Vallverdú Carné, Albert
Ortega Vera, Antonio
Pons Bassas, Miquel
Niñá Freixenet, Rosalina
Poca Garcia, Ramon
Umbert Maestre, Agusti
LLorens Garcia, Magdalena

8,33
8,00
7,00
6,67
6,33
6,00
5,67
5,33
5,33
5,00
5,00
5,00
4,67

Classificació general després del concurs
MAIG 2010 / APARTAT MONOCROM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Expósito Genisio, Joan LLuis
Gago Grau, Juan Manuel
Mimó Bayó, Joan
Semper Jurado, Vicenç
Pons Bassas, Miquel
Vallverdú Carné, Albert
Niñá Freixenet, Rosalina
Vera Ortiz, Joan Manuel
Umbert Maestre, Agusti
Sáez-Díez González, José-Ángel
Poca Garcia, Ramon
Ortega Vera, Antonio
LLorens Garcia, Magdalena
Ramoneda Montagut, Pere
Blasco i Gombau, Jordi
Seisdedos Fernández, Carlos
Clotet Soler, Lluís
López Blanco, Alejandra Mariela
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41,67
41,00
39,00
39,00
33,00
30,33
28,33
27,67
27,67
27,33
27,00
26,67
22,67
21,00
18,33
8,67
5,67
4,33

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT COLOR

Classificació del concurs
MAIG 2010 / APARTAT COLOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gago Grau, Juan Manuel
Vallverdú Carné, Albert
Umbert Maestre, Agusti
Mimó Bayó, Joan
Niñá Freixenet, Rosalina
Semper Jurado, Vicenç
LLorens Garcia, Magdalena
Quintana Alemany, Imma
Expósito Genisio, Joan LLuis
Ramoneda Montagut, Pere
Ortega Vera, Antonio
Tomas Gran, Joan
Pons Bassas, Miquel
Sáez-Díez González, José-Ángel
Poca Garcia, Ramon

9,67
8,67
8,00
7,33
7,33
6,67
6,33
6,00
6,00
5,33
5,00
5,00
4,67
4,33
3,67

Classificació general després del concurs
MAIG 2010 / APARTAT COLOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gago Grau, Juan Manuel
Semper Jurado, Vicenç
Mimó Bayó, Joan
Expósito Genisio, Joan LLuis
LLorens Garcia, Magdalena
Vallverdú Carné, Albert
Pons Bassas, Miquel
Umbert Maestre, Agusti
Quintana Alemany, Imma
Niñá Freixenet, Rosalina
Ortega Vera, Antonio
Tomas Gran, Joan
Vera Ortiz, Joan Manuel
Sáez-Díez González, José-Ángel
Poca Garcia, Ramon
Ramoneda Montagut, Pere
Blasco i Gombau, Jordi
Almendros Picazo, Francisco
López Blanco, Alejandra Mariela
Seisdedos Fernández, Carlos
Clotet Soler, Lluís
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43,67
39,33
38,67
37,33
36,00
34,00
34,00
34,00
31,33
30,33
30,00
30,00
28,00
28,00
25,67
22,67
19,33
8,00
7,00
6,00
5,00

JUNTA D’AFOCER
Junta d’AFOCER

President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vocal Exposicions
Vocal Concursos
Vocal Social paper
Vocal Social Digital
Vocal Laboratori
Vocal Difusió
Vocal Biblioteca
Vocal Activitats
Fototeca MIF
Vocal Estudi
Vocal Informàtica
Subministraments

Jaume Badia i Bafalluy
president@afocer.cat
93.580.36.47 / 609.92.51.93
Vicenç Semper Jurado
vicepresident@afocer.cat
93.691.68.69 / 93.691.10.51
Dolors Bassas i Ruiz
secretaria@afocer.cat
93.592.21.57 / 639.99.09.11
Salvador Ribes
tresorer@afocer.cat
606.64.31.53
Miquel Pons Bassas / Pere Ramoneda Montagut
exposicions@afocer.cat
93.580.23.10/679.18.66.55
Joan Mimó Bayó
concursos@afocer.cat
656.94.21.12
Joan Mimó Bayó
concursos@afocer.cat
656.94.21.12
Juan M. Gago Grau
digitalsocial@afocer.cat
606.43.71.25 / 93.564.33.41
Jordi Blasco Gombau
laboratori@afocer.cat
93.691.39.12 / 669.66.41.03
Joan Expósito
difusio@afocer.cat
619.16.15.26
Miquel Alba i Marti
biblioteca@afocer.cat
93.692.47.52 / 660.77.68.21
Imma Quintana / Jordi Blasco Gombau
activitats@afocer.cat
93.580.36.47/669.66.41.03
Agustí Umbert Maestre / Magda Llorens
mif@afocer.cat
93.311.79.99
Joan M. Vera
estudi@afocer.cat
93.592.21.57 / 628.99.65.17
Vicenç Semper Jurado
informatica@afocer.cat
93.691.68.69 / 93.691.10.51
Jordi Blasco Gombau
laboratori@afocer.cat
93.691.39.12
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AFOCER
Agrupació Foto-Cine
Cerdanyola-Ripollet
www.afocer.cat
P.O. Box, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
Catalunya ESPAÑA — SPAIN

