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¿TOT HI CAP DINS DEL SAC DE LA “FOTOGRAFIA”?
Els treballs realitzats per en Sergio Tello que, seguint amb la trajectòria característica (on el rigor i el bon gust és
una constant) els ha enriquit amb una aportació creativa que li proporcionen els acurats tractaments digitals.
L'aspecte que voldria ressaltar de les seves obres, és el “percentatge de realisme coherent” que mostren les mateixes.
Totalment a les seves antípodes s'hi troba en Raul Villalva. La seva imaginació és “sortida de mare”, i les imatges,
de “somni”. Tant un com l'altre, fan ús de càmeres fotogràfiques. En Sergio, em consta que els elements que
conformen les seves obres són fotografies realitzades independentment, i un cop encaixades, donen com a resultat
una imatge de contingut realista. El cas d'en Raul és molt diferent; si bé l'ús de la càmera és freqüent, la creació
no guarda cap lligam amb la realitat. Els seus mons ficticis, estan formats per infinitat d'elements (reals i irreals).
La saviesa amb què els combina, és “magistral”, i conseqüentment els resultats de “xapó”. Aquest “treure'm el barret”
el faig evidentment extensible a en Sergio.
La Fotografia (com qualsevol Expressió Artística) transmet als qui la contemplen, sensacions i reaccions diverses,
estrictament relacionades amb el seu contingut. Al llarg de tota la convivència que he fruït amb la Fotografia, l'he
relacionada amb les paraules “història-realitat” (immortalitzar un fet succeït en un instant “infinitament curt” de
la vida). Quan miro una Fotografia, el que estic veient ha ocorregut; no és cap resultat de la imaginació d'algú. Si
alterem la realitat, l'únic que aconseguirem serà un conjunt “creatiu-pictòric” d'allò més incitant; depenent de la
inspiració de l'autor. Que ningú esperi trobar-hi l'”ànima” en aquestes composicions, perquè no n'hi haurà. Podrà
quedar bocabadat davant dels recursos tècnics ben utilitzats, i elogiar la feina feta encaixant convenientment tots
els elements, però l'”ànima”, només s'acostuma a trobar en la vida real (animada o inanimada) i en el que ella et
transmet. Em refereixo a l”'ànima” com una essència il·lusionadora pels qui la busquen, i l'acaben trobant contemplant
una imatge. Aconseguir aquesta virtut, depèn de la càrrega de credibilitat que pugui aportar qualsevol Fotografia.
Com més manipulada estigui, menys creïble esdevindrà. Això no vol dir que no t'hagi d'agradar, tan sols deixaràs
de formar-hi part i sentir-te'n protagonista.
El procés digital, permet fer quasi tot allò que et passi per la ment: barrejar elements, desubicar personatges (traientlos del seu entorn, i col·locant-los en un altre), crear mons de somni etc. Hi havia (i encara n'hi deu d'haver) cultures
i tribus on consideraven que als seus membres se'ls hi desposseïa de l'ànima o de l'esperit, si eren fotografiats.
Metafísicament parlant, ens ho podríem plantejar; “xuclar” un personatge d'un lloc, i transportar-lo a un altre (sense
que ell en tingui coneixement), d'alguna manera li estem robant la seva personalitat, situant-la en un context
totalment diferent a l'habitual (normalment, els personatges acostumen a encaixar amb els llocs on viuen). La
Fotografia digital ¡perdó!, els usuaris del tractament digital, consideren tenir tota la legitimat per manipular la
realitat segons creguin convenient; justificant-t'ho amb l'excusa de què tot s'hi val; ¡l'evolució és la que mana!.
En tot aquest batibull digital, la que té “menys culpa” en el procés, és la càmera. Si som conseqüents, i mantenim
la configuració en “RAW” i els valors a zero, el resultat (a banda de la qualitat i precisió obtinguda), serà equivalent
al d'una càmera analògica. Prescindint dels menús, els elements mecànics són similars, i l'única diferència remarcable
és el canvi de la pel·lícula per un sensor. Si ens limitem a treballar en “RAW” fins aconseguir un resultat el més
correcte possible, el pas d'un sistema a l'altre (fotogràficament parlant), serà el que comportarà menys traumatismes.
¡Per cert!, a dia d'avui, encara no entenc per què al fitxer “RAW” se'n diu “negatiu digital”. De negatiu ¡res de res!,
és un positiu “de cap a peus”. De la mateixa manera que en referir-nos a la pel·lícula fotogràfica, els resultats poden
ser negatius o positius, ara, dins del digital, són solament positius. ¿Per què no parlem amb propietat, i anomenem
aquest fitxer com “positiu digital”, considerant que les imatges de tot el procés són positives?.
“Un món flotant”, Fotografies de Jacques Henri Lartigue (1894-1986). És la primera gran antologia d'aquest autor
(descobert fortuïtament el 1963 quant tenia gairebé setanta anys per John Szarkowski, llavors conservador de
fotografia del Museum of Modern Art de Nova York). que es pot visitar i gaudir fins el 3 d'octubre a Caixa Fòrum.
Passejar per les sales i contemplar imatges plenes de naturalitat, on, plasmar la vida quotidiana del moment (sense
entrebancs per part de les persones implicades), era l'única finalitat; van fer-me recordar els dies que, aprofitant
qualsevol oportunitat de què disposava, recollia l'equip fotogràfic i sortia pel poble o els seus voltants per fotografiar
tot allò que em cridava l'atenció. Al igual que Lartigue, jo també ho feia pel plaer de fotografiar “el moment”, sense
una finalitat concreta que no fos la de divertir-me. El pare de Lartigue, li va regalar la primera càmera l'any 1902,
quan sols tenia vuit anys. A mida que feia fotografies, les positivava i guardava les més interessants (juntament
amb les que adquiria com a col·leccionista) en grans àlbums (52 cm x 36 cm); fins a un total de cent trenta al llarg
de la seva vida. El valor (tant documental com històric) és innegable, i el pas del temps s'encarregarà d'incrementar10
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lo. El responsable d'aquesta circumstància, es pot trobar en la veracitat dels seus continguts.
A les dificultats en què es trobaven els fotògrafs, com Lartigue, on, haver de treballar amb pel·lícules de sensibilitat
baixa, càmeres de format gran i condicions lumíniques crítiques, s'hi afegia la nul·la referència sobre com i què
fotografiar. No tenien a qui imitar, per tant, tot el que fotografiaven naixia d'una necessitat interna d'immortalitzar
qualsevol tipus d'esdeveniment: quotidià, esportiu, anecdòtic... Quan Lartigue premia el disparador de la càmera,
estava succeint exactament el que estem veien ara en les seves imatges. Quan miro una imatge d'ell, és com si
em traslladés mentalment al passat, i estès mirant pel visor de la seva càmera. Contemplant aquesta col·lecció,
m'ha vingut a la memòria la decisió presa respecte de tornar a utilitzar la pel·lícula negativa.
Aquells fotògrafs, eren pioners a l'hora de descobrir punts de vista atrevits, i que sorprenien a qui per primer cop
els veien aplicats a les imatges de la vida quotidiana. Amb el pas del temps, han esdevingut un referent pels qui
com nosaltres, ens hem decantat per aquesta afició; i en cap cas, podem pretendre comparar els resultats d'uns i
altres. Ara que la tecnologia ens condueix a llocs insospitats, no està de més, dedicar una estona als qui ens van
precedí sens preocupar-nos que els seus resultats foren d'una qualitat inferior.
La via que ha iniciat la “Fotografia”, s'encamina a una finalitat plàstica i estètica. Ser penjades en habitacions o
salons per complementar l'estil d'algun determinat disseny; i amb el pas del temps (després de tant veure-les) el
cansament ens les faci canviar per unes altres. Una vida “finita i efímera”. Molt diferent a les imatges que amb el
pas del temps sobreviuen i guanyen “bouquet”.
Tret de la Fotografia clàssica (Paisatge, Retrat, Bodegó, Reportatge...), hi ha dos aspectes que m'agradaria ressaltar:
“La Fotografia Creativa” i “La Imatge Creativa”
“La Fotografia Creativa”, es nodreix dels elements tal com
són i se'ls troba. El fotògraf ha d'interposar-hi el seu prisma
imaginatiu (original i atrevit) per mostrar-nos-els. Ha de saber
detectar el que per a la majoria passa inadvertit. Modificar
la distribució d'aquests elements, així com la inclusió d'altres,
pot ajudar al resultat final sense desmereixa'l. Aquesta
escenificació, sempre serà anterior a la presa fotogràfica.

En canvi, per aconseguir “La Imatge Creativa”, ni tan
sols necessitem fer ús d'una càmera fotogràfica, i menys
encara, ser fotògraf (l'ús d'una càmera fotogràfica, no
implica que el resultat final sigui forçosament una
Fotografia). Un ordinador, un bon banc d'imatges i
molta imaginació, són els seus recursos. Vull deixar ben
clar, que no estic en contra de la Imatge Creativa, però
que s'hauria de diferenciar de la Fotografia, n'estic
convençut. No hi poso entrebancs per jugar amb
diferents elements i crear-ne una imatge; la qüestió és
¿Quin nom se li ha de dar?.
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Si busquéssim un aspecte que ressaltés aquestes peculiaritats diferenciadores, el trobaríem en la impossibilitat
de repetir les fotografies instantànies: aquests moments únics, imprevisibles i irrepetibles que, en la majoria dels
casos has de ser-hi present per poder-los captar. Aquesta “realitat subjectiva”, és la que em fa valorar la Fotografia
vers la Imatge Creativa.
Es pot palpar en l'ambient fotogràfic, l'orfandat de referents que recordin l'essència de la Fotografia. Els qui
comencen, tan aviat com poden busquen qui els ensenyi a editar i manipular les seves fotografies. És com si
haguessin perdut l'esperit depredador d'estar a l'aguait escrutant un succés imprevist. Es prefereix fabricar la
situació en l'ordinador, abans de sortir a buscar-la i (si hi ha sort) trobar-la.
Per il·lustrar i aclarir aquest embolic, res millor que explicar-vos una petita historia familiar:
Una parella esperançada i molt engrescada, és a punt de tenir el seu primer fill. El marit que és fotògraf, li
comenta a la dona de fer-li les fotografies en el moment del part.
Ella, -respon tota contenta, ¡quina il·lusió, així recordarem com va nàixer el nostre fill!.
Dies després, dins del quiròfan, el marit càmera en mà comença a retratar pas a pas el naixement del seu fill
sortint del ventre de la mare.
Passen els dies..., amb l'esposa impacientada per veure les fotografies; el marit, enfeinat, li prega paciència
perquè les està retocant.
Per fi arriba el dia desitjat en que l'esposa contemplarà i recordarà al fill sortint del seu cos. El marit, amb un
somriure d'orella a orella li fa entrega del treball realitzat durant hores davant de l'ordinador.
-¡Té, esposa meva, el part del nostre fill!.
En veure-la, -exclamà tota sobresaltada- ¡quina parida m'has fotut!
-¿¡Què no t'agrada, estimada!? -li respon ell tot sorprès.
Ella, amb els ulls encesos i tota acalorada no pot creure el que veu.
-¡Però! -esclatà l'esposa- ¡si el nen està sortint d'una capsa de sabates!.

Miquel Alba i Martí
AFIAP, A.CEF, MFCF
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EL TALLER
El Taller
CERDANYOLA 20/06/2010

Lliurament dels Carnets de Soci, a tots els participants del
Taller Infantil de Fotografia del Roser de Maig
El passat diumenge 20.06.2010, a les 12 del matí, varem fer
el lliurament dels carnets de soci, a les nenes i nens, que
van participar en el taller de fotografia del Roser de Maig.
Previament es va fer la projecció del DVD realitzat amb les
fotos fetes pels alumnes…, quina passada!!!, ha estat un
treball excel·lent. En primer lloc, reiterar que ha estat un
autèntic plaer poder compartir amb els companys i
companyes d'Afocer la possibilitat de fer un taller per a
infants. Vull agrair la complicitat dels pares i mares i sobretot,
la disposició i ganes d'aprendre de aquesta “tropa” de
fotògrafes i fotògrafs que venen empenyent.
Moltes gràcies i salud!!!
Tito
Tino Soriano
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Exposició d’autor
JOAN MIMÓ

Autor / JOAN MIMÓ I BAYÓ
Nom Exposició / PAISATGES DE
SAN JUAN DEL MONTE
Dates Exposició / 03.07 al 03.09
Edat / 62
Professió / RESTAURADOR

-Explica breument el contingut de l’exposició.
Fotografies de paisatges de un poblet situat entre Soria i Burgos
a una distancia de 90 km de les dues ciutats. Té una població
de 110 habitans i una superficie de 26 km2.
En les fotografies es pot apreciar els camins plens de flors, això
és degut al poc trànsit pels camins, ja que la majoria de la gent
que hi viu tot l'any té més de 80 anys i no surten gaire al camp.
Per qui ens agrada la pau i tranquilitat és un lloc ideal.

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
La temàtica és perquè hi passo les vacances i tenia les fotos
fetes i se m'ha demanat preparar una exposició en poc temps.
Les imatges son per mi més aviat sentimentals i de record. La
necessitat d'una exposició és una oportunitat per treure-les a
la llum.

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Solament mostrar uns paisatges que a mi personalment em
recorden les passejades per uns indrets que transmeten una
visió i pau molt gratificants, espero que visualment també us
produexi el mateix efecte.
- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Solament san saturat els colors per resaltar el paisatge.
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Punts i Títols per distinguir a concursants
Sovint els socis que participen a concursos ens consulten quins son els requisits que demanen les distintes Entitats per
l'atorgament de les recompenses que tenen establertes apart dels premis que cada concurs te establert i que l'organitzador
inclou a les corresponents Bases.
Quedi clar que ens referim només als títols que s'atorguen exclusivament per participar a concursos patrocinats d'acord
amb els reglaments publicats per les respectives Entitats, en cap cas ens referim a títols o recompenses a obtenir per
altres mèrits o motius.
Habitualment, per demanar el títol, es condició indispensable estar associat a la entitat corresponent i estar al corrent
de pagament.
Per tal d'orientar en lo possible als nostres associats en aquest, certament complicat, mon de les titulacions, hem fet un
extractat de les Normes vigents en aquest moment difoses per les principals Entitats, que son les que a nosaltres ens
incumbeixen principalment.
Acompanyem també els enllaços als textos originals on podreu consultar les normatives complertes.
Ben segur que us seran d'utilitat.
Cerdanyola, Juliol de 2010

FIAP
Fédération Internationale de l'Art Photographique
Títols que atorga: Artista FIAP AFIAP / Excelencia FIAP EFIAP / Excelencia FIAP Bronce EFIAP/b
Excelencia FIAP Plata EFIAP/s / Excelencia FIAP Oro EFIAP/g / Excelencia FIAP Platino EFIAP/p
Maestro FIAP MFIAP

AFIAP
El candidato a esta distinción debe:
- Haber participado con éxito en salones internacionales bajo Patrocinio FIAP durante un año como mínimo; su primera
aceptación FIAP debe pues estar datada de al menos un año.
- Haber participado con éxito al menos en 10 salones internacionales bajo Patrocinio FIAP, en al menos 5 países
diferentes; un Circuito se considera como un solo salón.
- Totalizar por lo menos 30 aceptaciones con por lo menos 10 obras diferentes en salones internacionales bajo Patrocinio
FIAP.

EFIAP
El candidato a esta distinción debe:
- Ser titular de la distinción AFIAP. Una solicitud nueva se puede hacer solamente un año después de la entrega de la
distinción precedente; la fecha del diploma es determinante.
- Haber participado con éxito al menos en 30 salones internacionales bajo Patrocinio de la FIAP en al menos 15 países
diferentes; un Circuito se considera como un solo salón.
- Sumar al menos 150 aceptaciones con al menos 50 obras diferentes en salones Internacionales bajo Patrocinio FIAP.
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Niveles EFIAP
El candidato a estos “Niveles EFIAP” debe:
- Ser titular de la distinción EFIAP o de un nivel EFIAP precedente, desde por lo menos un año antes; la fecha del
diploma es determinante.
- A partir de la fecha de atribución de su distinción EFIAP, haber totalizado al menos:
Para el EFIAP/b 75 aceptaciones con un mínimo: 25 obras distintas
Para el EFIAP/s 150 aceptaciones con un mínimo: 50 obras distintas
Para el EFIAP/g 300 aceptaciones con un mínimo: 100 obras distintas
Para el EFIAP/p 600 aceptaciones con un mínimo: 200 obras distintas
en salones internacionales bajo Patrocinio FIAP.

MFIAP
La distinción “Maestro Fotográfico de la FIAP” (MFIAP) se concede al artista para honorar el conjunto de sus resultados
en el ámbito de la fotografía artística. Constituye el tercer grado, después de AFIAP y EFIAP, en las distinciones FIAP
que se conceden por los éxitos personales en fotografía.
El candidato debe ser titular de la distinción EFIAP desde al menos un año; la fecha del diploma es determinante.
Podeu consultar la normativa complerta a:
http://www.cefoto.org/menu.htm
> FIAP EN ESPAÑA > Descripción Títulos FIAP

ISF
Image Sans Frontière
Títols que atorga: Reconeixement / Mèrit / Constel.lació

R-ISF = Reconeixement
Requisits: Reunir un total mínim de punts en qualsevol concurs patrocinat d'acord amb la taula següent:
R-ISF-1
R-ISF-2
R-ISF-3
R-ISF-4
R-ISF-5
R-ISF-6
R-ISF-7
R-ISF-8
R-ISF-9
R-ISF-10

50 punts
100 punts (50+50)
300 punts (100+200)
600 punts (300+300)
1200 punts (600+600)
2500 punts (1200+1300)
4000 punts (2500+1500)
6000 punts (4000+2000)
7500 punts (6000+1500)
10000 punts (7500+2500)

Els posseïdors de títols FIAP poden convalidar-los
per títols de reconeixement d'ISF d'acord amb les
següents equivalències:
AFIAP = RISF**

EFIAP = RISF***

- 1 punt per cada acceptació obtinguda en un concurs amb
patrocini FIAP o PSA.
- 2 punts per cada acceptació obtinguda en un concurs amb
patrocini ISF.
- 3 punts per cada acceptació en un concurs organitzat par
ISF (World Cup , Europa Cup o Grand Prix.
- La data que es te en compte per començar a comptabilitzar
els punts es la de l'afiliació a ISF.
- La data de referència d'un concurs, es la del veredicte.
- Per obtenir una distinció ISF d'un nivell superior, es necessari
ser titular durant 6 mesos almenys, de la distinció del nivell
precedent del que es demana.

EFIAP/ platino = RISF****
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MÈRIT
ED-ISF = Expositor Distingit : 30 punts
EH-ISF = Expositor Honorable : 80 punts
ER-ISF = Expositor Renombrat : 200 punts
- Per les distincions « Mèrit » la data inicial per calcular els punts es el 1er de gener dels 5 anys precedents a l'afiliació
a ISF del sol·licitant.
- Els punts es calculen únicament per les imatges distingides amb els següents premis:
- 2 punts per una menció d'honor, diploma ou certificat de mèrit.
- 5 punts per una medalla, una placa, una copa o un trofeu.
- 3 punts quant l'autor a participat com a membre d'un Jurat o a estat convidat d'honor d'un concurs internacional.
- Els punts obtinguts en un concurs amb patrocini ISF, comptant doble.
- Els punts obtinguts en un concurs organitzat per ISF, comptant triple.

CONSTEL·LACIÓ
D.ISF - Dauphin ISF
H.ISF - Hercule ISF
P-ISF - Phénix ISF
Requisits:
Tot membre d'ISF, al corrent de cotització que hagi obtingut la distinció de Mèrit « ER-ISF, després de un mínim de sis
mesos, pot presentar un dossier constituït per copies fotogràfiques monocromes o de color sobre un tema o una sèrie.
D.ISF - Dauphin ISF
- El candidat, te de presentar un dossier de 10 obres sobre un tema o una sèrie que contingui una unitat de concepció
i d'estil.
H.ISF - Hercule ISF
- El candidat te d'estar en possessió de la Distinció D.ISF des de almenys un any abans.
- Adjuntar un dossier de 20 obres sobre un tema que contingui una unitat de concepció i d'estil, demostrant dominar
una especialitat o tècnica fotogràfica.
P.ISF - Phénix ISF
- El candidat te d'adjuntar un dossier de 20 obres sobre un tema que contingui una unitat de concepció i d'estil,
demostrant dominar un estil original o poc conegut des del punt de vista tècnic o artístic.
- El concepte de l'autor per aconseguir aquesta nova Constel·lació te de ser diferent del que hagi emprat en una
aportació anterior.

Podeu consultar la normativa complerta a:
http://www.image-sans-frontiere.com/
> Plan du site > Distinctions Honours
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CEF
Confederación Española de Fotografia
Títols que atorga: Artista CEF = ACEF / Excelencia CEF = ECEF / Maestro CEF = MCEF

ACEF
El candidato a esta distinción debe totalizar por lo menos diez puntos.
- Por cada premio obtenido en concursos nacionales, en cada categoría, excepto sociales o con limitación de participación,
se le computará un punto, bien sea por fotografía o por colección. En los concursos internacionales computarán
también por obra o colección seleccionada.

ECEF
El candidato a esta distinción debe:
- Estar en posesión de la distinción ACEF desde, al menos, un año antes.
- Totalizar por lo menos cien puntos obtenidos en actividades organizadas por la CEF o bajo patrocinio de la misma
tal como se definen en el punto 2.2. de la Normativa.
- Estar asociado a una Agrupación perteneciente a una Federación autonómica integrante de la CEF o situación
asimilable según los Estatutos de la CEF.
- Presentar un portafolio de 5 obras que no deberán formar necesariamente colección, las cuales se incorporarán a
la Fototeca de la CEF y un pequeño currículo redactado en castellano que será publicado en la WEB de la CEF.

MCEF
- La distinción “Maestro Fotográfico de la CEF” MCEF se concede al artista para honrar el conjunto de sus resultados
en el ámbito de la fotografía artística. Constituye el máximo grado después de ACEF y ECEF que se concede por los
éxitos personales en fotografía.
- El candidato debe ser titular de la distinción ECEF desde al menos tres años, la fecha del diploma es determinante,
y haber obtenido al menos 200 puntos en actividades organizadas por la CEF o bajo patrocinio de la misma.
Podéis consultar la normativa completa en:
http://www.cefoto.org/menu.htm
> QUE ES LA CEF: > NORMATIVAS CEF > Reglamento de distinciones

FCF
Federació Catalana de Fotografia
Títols que atorga: Artista FCF = AFCF / Excel.lència FCF = EFCF / Mestre FCF = MFCF

AFCF
Totalitzar al menys deu punts.
- El candidat a aquesta distinció ha d'haver participat amb èxit a concursos o salons amb reconeixement de la FCF.
- Per cada premi obtingut en concursos nacionals, en cada categoria, se li computarà un punt per fotografia o per
col·lecció. En els concursos internacionals computaran també un punt.
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PUNTS I TÍTOLS
Punts i Títols
EFCF
Totalitzar al menys vint-i-cinc punts.
La candidatura a la distinció EFCF comprèn:
- Presentar una cartera de 5 obres a paper fotogràfic de mides 40x50 (amb el suport inclòs) que no hauran de formar
necessàriament col·lecció, les quals s'incorporaran a la fototeca FCF i un petit currículum redactat en català.
- Realitzar CD o DVD amb els arxius digitals en alta resolució.
- Haver estat 5 vegades membre de jurat en concursos reconeguts per la FCF.
- Es realitzarà un pagament de 25 €.en concepte de taxes.

MFCF
- El candidat a aquesta distinció ha d'estar en possessió de la distinció EFCF des de almenys un any abans.
- Totalitzar al menys cinquanta punts (50) obtinguts en concursos i salons reconeguts per la FCF o sota el seu
reconeixement tal com es defineixen en el punt.
La candidatura a la distinció MFCF comprèn:
- Presentar una cartera de 10 obres en paper fotogràfic de mides 40x50 (amb el suport inclòs) que no hauran de formar
necessàriament col·lecció, les quals s'incorporaran a la fototeca de FCF i un petit currículum redactat en català.
- Realitzar CD o DVD amb els arxius digitals en alta resolució.
- Haver estat 10 vegades membre de jurat en concursos reconeguts per la FCF.
- Es realitzarà un pagament de 50 €.en concepte de taxes.
Podeu consultar la normativa complerta a:
http://www.fedcatfotografia.org/docu/federacio/documents/13.pdf

AFOCER
Agrupació Foto-Cine Cerdanyola Ripollet
Títols que atorga: A.Afocer * - 500 punts / A.Afocer ** - 1000 punts /
A.Afocer *** - 2000 punts / A.Afocer **** - 4000 punts / A.Afocer ***** - 8000 punts
Els punts es concedeixen en les en les següents manifestacions:
- Premis i acceptacions obtingudes en concursos internacionals FIAP, PSA o ISF
- Premis obtinguts en altres concursos - excepte socials
- Concursos socials (mensuals) de l'Agrupació
- Concurs “Pere Viltró”
- Confecció d'exposicions individuals
- Participació en exposicions col·lectives
- Donació de fotos als Fons Fotogràfics MIF
Podeu consultar la normativa complerta a:
http://www.afocer.cat/Raco_del_Soci/normes/2009/aafocer.pdf
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COMUNICATS
Comunicats

VACANCES !!!
Desitgem a tots els que, d'una manera o altre, feu les vacances al llarg d'aquest període estiuenc, que
les gaudiu força i que també les aprofiteu per obtenir forces i bones fotografies. Després d'aquest breu
parèntesi, a partir de setembre, disposareu de noves imatges que engreixaran els vostres arxius i us
possibilitaran confeccionar noves exposicions o participar als diversos concursos que arreu es convoquen.
A tots, que us ho passeu molt be... i fins a setembre!!!

Exposicions al Local Social i Vestibul de L’Ateneu
Recordem als socis que vulguin exposar al local social que han de demanar-ho al vocal d'exposicions només quan
estiguin segurs de que podran presentar la exposició en la data que els hi correspongui i que els hi serà adjudicada per
rigorós ordre de sol·licitud.
Si per motius excepcionals, a algú li es impossible presentar una exposició en la data compromesa, haurà de comunicarho al vocal corresponent el mes aviat possible per tal de facilitar la seva substitució i poder anunciar-ho amb temps
suficient.
Aquestes exposicions consten de 14 obres de 40x50 cm. mes una de presentació si son en format vertical, o de 10 obres
mes una de presentació si son en format horitzontal. Per qüestions estètiques, recomanem no barrejar obres verticals
i horitzontals.
Cal enviar una copia de les obres en baixa resolució per incloure-les a la secció d'exposicions socials al WEB.
Qualsevol dubte que tingueu el podeu consultar a exposicions@afocer.cat

XXXI Concurs de Fotografia de
l’Escola de Belles Arts de Sant
Joan de les Fonts

José Maria, et desitgem una
recuperació ràpida i satisfactoria
Com molts de vosaltres ja sabeu, la salut del nostre
company José Maria Maestre fa uns dies que resta molt
mermada. Tot i que els pronòstics mes pessimistes inicials,
sortosament ja s’han esvaït, la recuperació de la seva
funcionalitat física sembla que serà lenta.

Enhorabona al nostre company Juan Manuel Gago pel
seu 2º puesto al concurs de Fotografia de l'Escola de Belles
Arts de Sant Joan de les Fonts, en la categoria de Blanc i
Negre.

En aquests difícils moments, com a companys que som,
volem desitjar-li a en José Maria, tota la nostra solidaritat
i els fervents desitjos de recuperació total, tot esperant
que en el espai mes breu de temps el tornem a tenir entre
nosaltres amb tota la salut habitual i les actuals seqüeles
totalment superades.

Felicitats i a seguir igual!!!
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COMUNICATS
Comunicats

Exposicions a la Xina
Des del 16 al 20 de Juliol es celebraran a Qinghai els actes de presentació del Qinghai Sanjiangyuan Internacional Photo
Festival que inclouen la inauguració de les exposicions que presenten diverses entitats i autors de tot el mon. És un dels
festivals fotogràfics mes importants de la Xina amb una excepcional participació, tant pel que fa a la quantitat com en
la qualitat de les obres que si exposen.
Pel que fa a Europa, la organització ha convidat a 5 països perquè aportin una exposició col·lectiva d'una entitat
representativa i també a alguns fotògrafs que participaran amb exposicions individuals.
Un dels països europeus convidats ha estat Espanya i l'entitat convidada ha estat AFOCER. Els dos fotògrafs espanyols
que hi aporten exposició individual son el nostre vicepresident i company Vicenç Semper i el basc Juan Armentia.
Conscients de la importància i la transcendència que aquest esdeveniment te per la nostra entitat, l'Agrupació ha designat
als companys Vicenç Semper i Laura Franch perquè siguin ells qui ens representin personalment durant els actes oficials
d'inauguració del Festival.
A ningú que tingui un mínim de sensibilitat li pot passar per alt la repercussió que aquest tipus d'activitats tenen tant
per l'Agrupació com entitat com pels nostres socis mes destacats. En un moment en que els autors s'escarrassen per
difondre al màxim les seves obres arreu amb la màxima dignitat, la participació en una manifestació d'aquest nivell,
s'esdevé una plataforma idònia per aconseguir-ho.
A mes d'en Vicenç, autor de la mostra personal, hem de felicitar i agrair la col·laboració dels companys que han aportat
les 60 obres que ens representen com Agrupació en la exposició col·lectiva, i que son els següents:
Jaume BADIA

Josep PONSA

Francisco BERBEL

Josep Manel REQUENA

Joan Lluís EXPÓSITO

Vicenç SEMPER

Juanma GAGO

Alfons TRIGAS

Frederic GARRIDO

Agustí UMBERT

Magda LLORENS

Joan Manel VERA

Joan MIMÓ

Albert VIÑAS

Cosme ORIOL

Miquel VIÑAS
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FOTOGRAF A DESTACAR
Fotograf a destacar
FERRAN QUEVEDO

“No hay fotografía que merezca una
gota de sangre“
Ferran Quevedo, Barcelona 1972. Fotógrafo y periodista. Documentalista en el Oriente
Próximo.
En 1995 fotografia la Bcn subterránea Skaters, grafiteros y pobreza. Primeros viajes por
Europa junto a su compañero Jordi Marquès, durante 3 años cubren campeonatos de
Skate y surf.
En 1996 firma contrato de colaboración en París con la agencia Vandystadt ALLSPORT
y publica en los grandes medios del deporte....France Football, L’Equipe, World of Soccer
.. En Barcelona comienza su actividad diaria en Mundo Deportivo (La Vanguardia) donde
trabaja durante 7 años. Realiza la campaña de American Nike para el mercado
internacional, revista oficial Barça F.C.Barcelona , Conde de Godó Tenis, etc... Su trabajo
es distribuído en Japón y Extremo Oriente por AFLO.
Entre 2003-04 deja la fotografía deportiva y viaja a Palestina, Cachemira, India, Irak. Inicia un nuevo proyecto personal
sobre la actualidad del mundo Árabe castigado por Occidente tras el 11S......Investiga en profundidad las sociedades
Árabes en guerra, convive con ellas, asiste en primera persona a los combates nocturnos desde los tejados, la vida
del mercado, la escuela y los juegos de los niños en la calle. Escenas que no nos muestran los grandes medios.
Entre los más destacados colabora como Stringer para AFP, The Guardian, ONU, .etc...como editor gráfico en Qué
Barcelona (con una tirada de 1.000.0000 diarios). Sus crónicas y fotografías son asiduas de publicaciones independientes
y webs de contenido social como diagonalperiódico.net, Indymedia, prensadefrente.org, cidob.org.

En 2007 clase sobre periodismo en zonas de conflicto y tensiones en la Universidad Autónoma de Barcelona UAB para
licenciatura de Periodismo e imparte conferencias en Cooperación y varias ONG’s. Resumen de reportajes de esta
nueva etapa.

2001 - Kashmir
2003.4.5. Intifadah Palestina
2006 Report Bagdad Irak
2006 Conflict in Lebanon

WEB/ http://www.ferranquevedo.com
BLOG/ http://ferranquevedo.blogspot.com
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FOTOGRAF A DESTACAR
Fotograf a destacar
FERRAN QUEVEDO
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EXPOSICIONS
Exposicions

1

2

3

4

1
" Co l o m b i a Vi s t a y
Sentida"

Cuarenta imágenes, de gran formato, muestran la riqueza cultural del país, sus
extraordinarios paisajes y la diversidad antropológica de su población.
Museu Etnològic, Pso. de Santa Madrona, 16-22 (Parc de Montjuïc) Barcelona
Hasta el 11/07/2010
Horario: Del 25 de diciembre al 31 Mayo de 10-14 h. Martes y jueves, 10-19 h. Del
1 de Junio al 24 de Septiembre de martes a sábado de 10-18 h.l Domingos y
Festivos de 11-15 h. Cerrado lunes
Precio: 3,50 € (1,70 € reducida para jubilados, parados, estudiantes, carnet jove
y familia numerosa). Primer domingo de mes, entrada gratuita
Teléfono para reservas: 93 424 68 07 / Web: www.museuetnologic.bcn.cat

2
Isabel Muñoz
"Infancia"

Isabel Muñoz muestra fotografías de niños de varios países para ver las condiciones
en las que viven y descubrir las desigualdades que sufren pese a tener los mismos
derechos. Esta exposición conmemora los veinte años de la convención por los
derechos infantiles.
CaixaForum, Avda. Marquès de Comillas 6-8 Barcelona
Hasta el 29/08/2010
Horario: de lunes a domingo, 10-20 h. Sábado, 10-22 h
Precio: Entrada libre
Teléfono para reservas: 93 476 86 00 / Web: www.fundacio.lacaixa.es

3

La agencia Efe muestra 125 fotografías de su archivo para repasar los eventos
más importantes que han transformado ciudades mediterráneas como
Tel Aviv, Atenas, Estambul o Barcelona.
Palau Robert, Pso. Gràcia 107 Barcelona
Hasta el 29/08/2010
Horario: de lunes a sábado, 10-19 h. Domingo y festivos, 10-14.30 h
Precio: Entrada libre
Teléfono para reservas: 93 238 80 91 / Web: www.gencat.cat/palaurobert

4

Un personaje ficticio sirve como protagonista para seguir este recorrido por las
infraestructuras que apoyarán el desarrollo sostenible de Catalunya.
Palau Robert, Dirección: Pso. Gràcia 107 Barcelona
Hasta el 31/08/2010
Horario: de lunes a sábado, 10-19 h. Domingo y festivos, 10-14.30 h
Precio: Entrada libre
Teléfono para reservas: 93 238 80 91 / Web: www.gencat.cat/palaurobert

Agencia EFE
“La Mediterrània del
segle XX. Realitats i
mirades”

“Xarxes,
un viatge per les
infraestructures
de Catalunya”
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AGENDA
Agenda
JULIOL / SETEMBRE / OCTUBRE

7 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

Aquestes son les activitats previstes pels propers mesos.
Per estar al corrent, es convenient que consulteu
regularment l'Agenda del nostre WEB que està
permanentment actualitzada i que es la que cal tenir en
conte en cas de contradicció o de dubte.

11 - Visionat i valoració del 7è. Veredicte del V Concurs
Social Digital - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.
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.
18 - Fins el 8 d'Octubre - Exposició d'obres del 6è. veredicte
dels Concursos Socials 2010 al vestíbul del Ateneu de
Cerdanyola.

Juliol
Fins el 2 - Exposició d'obres d'en Benjamin Gamarra al
Local Social - Ateneu de Cerdanyola.
Fins el 9 - Exposició d'obres d'en Cosme Oriol al vestíbul
del Ateneu de Cerdanyola.

25 - 7è. Veredicte del XXXIX Concurs Social Monocrom Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.

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

25 - 7è. Veredicte del XXII Concurs Social de Color - Ateneu
de Cerdanyola - 18 hores apx.

3 - 6è. Veredicte del XXXIX Concurs Social Monocrom Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.

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

3 - 6è. Veredicte del XXII Concurs Social de Color - Ateneu
de Cerdanyola - 18 hores apx.

25 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició d'Antoni
Marín al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 19 hores
apx.

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

Octubre

3 - Xerrada col-loqui amb Joan Mimó al Local Social –
Ateneu de Cerdanyola - 19hores apx.

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

6 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.
17 - Sopar d'Estiu - Cal inscripció prèvia.

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

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

5 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.
9 - Fins el 22 - Exposició d'obres d'en Joan Mimó al vestíbul
del Ateneu de Cerdanyola.

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

16 - Visionat i valoració del 8è. Veredicte del V Concurs
Social Digital i del 4t. Veredicte del 1r. Concurs Digital,
tema Esports - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.

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

17 - Data límit d'admisió dobres per el 9é. veredicte del V
Concurs Social Digital de Novembre.

1 - Fins al 30 - Exposició d'en Jordi Blasco a la Biblioteca
de Ripollet.

23 - Veredicte del IX Concurs Santiago Piñol - Centre
Cultural de Ripollet, 19 hores.

4 - Fins el 17 - Exposició d'obres d'en Benjamín Gamarra
al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

23 - Fins el 5 de Novembre - Exposició d'obres del 7è.
veredicte dels Concursos Socials 2010 al vestíbul del
Ateneu de Cerdanyola.
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SOCIS DISTINGITS
Socis Distingits

Miquel ALBA MARTÍ
Jaume BADÍA BAFALLUY
Dolors BASSAS RUIZ
Joan BUXÓ BRIQUETS
Gabriel ESCURSELL BARTALOT
Frederic GARRIDO VILAJUANA
Josep LLuis GÓMEZ BARRERA
J. Mª MAESTRE RÓDENAS
Antoni MAÑOSAS BASSA
Miquel MARTÍN IZQUIERDO
Pere MARTINEZ JANTE
Joan MIMÓ I BAYÓ
Antonio MUÑOZ GARCÍA
Cosme ORIOL RIERA
Enric PÀMIES CARRETÉ
Romualdo PÉREZ LOZANO
Josep PONSA VILATERSANA
Imma QUINTANA ALEMANY
Josep Manel REQUENA BOSCH
Florenci RIAL VILALTA
Carlos SEISDEDOS FERNANDEZ
Vicenç SEMPER JURADO
Joan Manel VERA ORTIZ "Tito"
Carles VERDÚ PRATS
Albert VIÑAS FARRÉS
Miquel VIÑAS FARRÉS

AFIAP, A.CEF, MFCF
EFIAP, ESFIAP, R.ISF 3, AISF, Hon. FCF, Ex.AFOCER, A.AFOCER**

Ex. AFOCER
EFIAP, R.ISF 3, A.CEF, Ex.AFOCER, AFCF, AAFOCER***
Soci de Mérit
EFIAP, EH-ISF, R.ISF 3, MFCF, A.AFOCER****
AFCF
AFIAP
AFCF, MFCF
Soci de Mérit
Ex.AFOCER
EFIAP, R.ISF 3, MFCF, Ex. AFOCER, A.AFOCER**
AFIAP, AFCF
EFIAP, MFCF, A.CEF, Hon.FCF
Soci de Mérit, MFIAP, Hon.EFIAP
Ex.AFOCER, AFCF
A.CEF, MFCF
Ex. AFOCER
AFIAP, R.ISF 2, AISF, Ex.AFOCER , A.AFOCER*
AFIAP
AFCF
AFIAP, AFCF, A.AFOCER***, R.ISF 2, Ex.AFOCER, A.CEF
AFIAP, R.ISF 2, AFCF, Ex.AFOCER, A.AFOCER**
AFIAP, MFCF , ACEF
A.CEF, MFCF
A.CEF, MFCF
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IMATGES CONCURSOS SOCIALS
Imatges Concursos Socials
APARTAT DIGITAL

Tres Primers Classificats
JUNY 2010 / APARTAT DIGITAL / NATURA MORTA
DIGITAL

NATURA MORTA

1º Joan Mimó Bayó

1º Frederic Sagués Gabarró

2º Marc Osorio Cecilia

2º Agustí Umbert Maestre

3º Joan Manuel Vera “ Tito”
3ºJuan Manuel Gago Grau
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IMATGES CONCURSOS SOCIALS
Imatges Concursos Socials
APARTAT PAPER

Tres Primers Classificats
JUNY 2010 / APARTAT PAPER
MONOCROM

COLOR

1º Joan Expósito Genisio

1º Miquel Pons Bassas

2º Vicenç Semper Jurado

2º Joan Mimó Bayó

3º Juan Manuel Gago Grau
3º Juan Manuel Gago Grau
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CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT DIGITAL

Classificació del concurs
JUNY 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

Mimó Bayó, Joan
Osorio Cecilia, Marc
Gago Grau, Juan Manuel
Badia Bafalluy, Jaume
Mañosas Bassa, Antoni
Moreno Cendrós , Maria Núria
Roca Grassot, Pere
Sagués Gabarró, Frederic
Durán Barboza, Luis Fernando
Pons Bassas, Miquel
Sagués Gabarró, Frederic
Berbel Giménez, Francisco
Gamarra Soto, Benjamín
Mañosas Bassa, Antoni
Osorio Cecilia, Marc
Martínez Jante, Pedro
Roca Grassot, Pere
Vallverdú Carné, Albert
Molina Giralt, Glória
Vera Ortiz, Joan Manuel
Carrera Subirachs, Óscar
Berbel Giménez, Francisco
Clotet Soler, Lluís
Gago Grau, Juan Manuel
García Pedrosa, Daniel
Martínez Jante, Pedro
Mimó Bayó, Joan
Pons Bassas, Miquel
Umbert Maestre, Agusti
Vera Ortiz, Joan Manuel
Badia Bafalluy, Jaume
Expósito Genisio, Joan LLuis
Gamarra Soto, Benjamín
LLorens Garcia, Magdalena
LLorens Garcia, Magdalena
Molina Giralt, Glória
Ramoneda Montagut, Pere
Ramoneda Montagut, Pere
Semper Jurado, Vicenç
Sáez-Díez González, José-Ángel

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

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
69
70
71
72
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Sáez-Díez González, José-Ángel
Valverde González, Luis Angel
Carrera Subirachs, Óscar
Casado Martínez, Carlos
Expósito Genisio, Joan LLuis
García Pedrosa, Daniel
Loncà Calafell, Xavier
Masso Soler, Eduard
Niñá Freixenet, Rosalina
Pueyo Tartera, Albert
Umbert Maestre, Agusti
Uriz Rodriguez, Josep Antoni
Moreno Cendrós , Maria Núria
Ribes Pauner, Salvador
Durán Barboza, Luis Fernando
Niñá Freixenet, Rosalina
Pueyo Tartera, Albert
Requena Bosch, Josep M.
Ribes Pauner, Salvador
Uriz Rodriguez, Josep Antoni
Vallverdú Carné, Albert
Valverde González, Luis Angel
Asensi Canovas, Josep
Clotet Soler, Lluís
Fernàndez de la Fuente, Eva
Loncà Calafell, Xavier
Semper Jurado, Vicenç
Asensi Canovas, Josep
Poca Garcia, Ramon
Casado Martínez, Carlos
Masso Soler, Eduard
Poca Garcia, Ramon

5,33
5,33
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,67
4,67
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,67
3,67
3,33
3,33
3,00

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT DIGITAL / NATURA MORTA

Classificació del concurs Natura Morta
JUNY 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

Sagués Gabarró, Frederic
Umbert Maestre, Agusti
Vera Ortiz, Joan Manuel
Expósito Genisio, Joan LLuis
Carrasco Blas, Angel
Sáez-Díez González, José-Ángel
Semper Jurado, Vicenç
Mañosas Bassa, Antoni
Osorio Cecilia, Marc
Pons Bassas, Miquel
Ramoneda Montagut, Pere
Vallverdú Carné, Albert
Clotet Soler, Lluís
Piñol Martínez, Laureà
Casado Martínez, Carlos
Niñá Freixenet, Rosalina
LLorens Garcia, Magdalena
Badia Bafalluy, Jaume
Fernàndez de la Fuente, Eva
Mimó Bayó, Joan
Molina Giralt, Glória
Loncà Calafell, Xavier
Pueyo Tartera, Albert
Roca Grassot, Pere
Berbel Giménez, Francisco
García Pedrosa, Daniel
Masso Soler, Eduard
Moreno Cendrós Cendrós, Maria Núria
Martínez Jante, Pedro
Poca Garcia, Ramon
Ribes Pauner, Salvador
Valverde González, Luis Angel
Asensi Canovas, Josep
Gamarra Soto, Benjamín
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9,00
8,00
8,00
7,67
7,33
7,33
7,00
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67
6,00
6,00
5,67
5,67
5,33
5,00
5,00
5,00
5,00
4,67
4,67
4,33
4,00
4,00
4,00
4,00
3,67
3,67
3,33
3,33
3,00
3,00

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT DIGITAL

Classificació general després del concurs
JUNY 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
46

Mimó Bayó, Joan
Osorio Cecilia, Marc
Gago Grau, Juan Manuel
Gamarra Soto, Benjamín
Vera Ortiz, Joan Manuel
Mañosas Bassa, Antoni
Ramoneda Montagut, Pere
Semper Jurado, Vicenç
Expósito Genisio, Joan LLuis
Moreno Cendrós Cendrós, Maria Núria
Roca Grassot, Pere
Badia Bafalluy, Jaume
Umbert Maestre, Agusti
Martínez Jante, Pedro
Pons Bassas, Miquel
Sáez-Díez González, José-Ángel
Vallverdú Carné, Albert
LLorens Garcia, Magdalena
Durán Barboza, Luis Fernando
Niñá Freixenet, Rosalina
Casado Martínez, Carlos
Requena Bosch, Josep M.
García Pedrosa, Daniel
Ribes Pauner, Salvador
Poca Garcia, Ramon
Masso Soler, Eduard
Pueyo Tartera, Albert
Carrera Subirachs, Óscar
Marín Amatller, Antoni
Valverde González, Luis Angel
Celma Luque, Pedro
Asensi Canovas, Josep
Querol Pla, Antoni
Clotet Soler, Lluís
Sagués Gabarró, Frederic
López Blanco, Alejandra Mariela
Molina Giralt, Glória
Loncà Calafell, Xavier
Ortega Vera, Antonio
Berbel Giménez, Francisco
Aguilar Pozo, Rafael
Uriz Rodriguez, Josep Antoni
Sànchez Gutiérrez, Inmaculada
Manjon Asteinza, Alex
Almendros Picazo, Francisco
Fernàndez de la Fuente, Eva
23

85,67
83,00
82,00
80,00
79,67
78,67
78,33
77,00
77,00
76,00
75,67
74,00
73,33
72,33
72,00
72,00
71,33
69,33
67,00
64,67
62,00
61,33
59,00
58,67
55,00
53,67
50,33
47,67
43,67
43,00
42,33
40,67
37,33
32,33
30,33
30,00
26,33
26,33
26,33
24,67
24,00
18,33
18,00
8,00
7,00
4,00

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT MONOCROM

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

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

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

Classificació general després del concurs
JUNY 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
Poca Garcia, Ramon
Sáez-Díez González, José-Ángel
Niñá Freixenet, Rosalina
Vera Ortiz, Joan Manuel
Umbert Maestre, Agusti
Ortega Vera, Antonio
LLorens Garcia, Magdalena
Ramoneda Montagut, Pere
Blasco i Gombau, Jordi
Seisdedos Fernández, Carlos
Clotet Soler, Lluís
López Blanco, Alejandra Mariela

24

51,33
50,00
48,33
45,67
38,33
36,33
35,00
34,67
34,00
34,00
33,67
31,00
29,00
27,67
18,33
8,67
5,67
4,33

CLASSIFICACIONS
Classificacions
APARTAT COLOR

Classificació del concurs
JUNY 2010 / APARTAT COLOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

Classificació general després del concurs
JUNY 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
Pons Bassas, Miquel
LLorens Garcia, Magdalena
Vallverdú Carné, Albert
Umbert Maestre, Agusti
Quintana Alemany, Imma
Vera Ortiz, Joan Manuel
Niñá Freixenet, Rosalina
Tomas Gran, Joan
Ortega Vera, Antonio
Sáez-Díez González, José-Ángel
Poca Garcia, Ramon
Ramoneda Montagut, Pere
Blasco i Gombau, Jordi
Clotet Soler, Lluís
Almendros Picazo, Francisco
López Blanco, Alejandra Mariela
Seisdedos Fernández, Carlos
25

52,67
48,67
47,33
44,67
43,67
42,67
41,67
39,00
37,00
36,33
36,00
35,33
34,33
34,00
33,00
31,00
19,33
10,00
8,00
7,00
6,00

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
93.674.70.47 / 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
26

AFOCER
Agrupació Foto-Cine
Cerdanyola-Ripollet
www.afocer.cat
P.O. Box, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
Catalunya ESPAÑA — SPAIN

