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PERE RAMONEDA MONTAGUT

El / Les ”......” d’en Miquel
LLOCS PER CONÈIXER-3 “RIPOLLÈS”
Dins les serralades que a banda i banda de la carretera que oneig Ripoll amb Ribes de Fresser i que solament podem contemplar de passada, s’hi amaguen indrets i itineraris que mereixen ser visitats. La tardor sens dubte és
l’època ideal per fer-ho, i si hi ha sort, gaudir del tapís acolorit patrimoni d’aquesta estació.
Aprofitant l’estiuet de Sant
Martí de l’any passat, l’Alícia
i jo vam aprofitar-lo per
recórrer dos d’aquests recorreguts. Les referències
consultades recomanaven
com a lloc de sortida el poble de Campdevànol (738m),
situat a 4 Km de Ripoll (691
m). Tanmateix, aquest últim
tot i estar més allunyat del
punt aconsellat, gaudeix
dels avantatges de poder
aprofitar certs camins rals i
històrics.
Buscant un lloc per deixar el cotxe proper a l’Hostal que havíem reservat per passar-hi dues nits, vam ensopegar
amb el reduït “parking” de Sant Pere (amb capacitat per a una dotzena de vehicles) situat darrera del Monestir. Era
perfecte per a l’inici de les excursions, a més, ens estalviava tenir de moure’l durant tres dies.
Vam aparcar a dos quarts de nou del matí. El dia era serè i fred: dos graus de temperatura. Les previsions per a
aquests dies: immillorables. L’únic factor en contra el copava la durada del dia: a les sis de la tarda ja era negra nit.
Havia previst una durada d’entre set i vuit hores per cobrir tot l’itinerari: si sortíem a les nou, teníem un marge d’una
hora de llum per resoldre qualsevol tipus de contratemps i no ser atrapats per la foscor enmig de la muntanya.
Feta la motxilla, vam emprendre el camí direcció a l’ermita de Sant Roc passant per la masia de can Violí. La baixa
temperatura ambiental contrastava amb la corporal, la qual, s’incrementava a mida que avançàvem per les rampes
i el sol ens escalfava l’esquena. En arribar a l’ermita, vam contemplar Ripoll “als nostres peus” envoltat per un sotil
tel de fina boira. Després de fer quatre fotos de record, vam reprendre la marxa. El proper objectiu era el Santuari
de Vidabona; situat en el ben mig de la muntanya, a l’est del turó de Vidabona. Deixem enrere l’escalfor del sol, i
de sobte ens endinsem a la muntanya, sempre direcció nord. La humitat és palesa i la tardor encatifa el terra de
fullaraca. Passem pel coll de Balbs i arribem a un encreuament conegut com “pla de l’Home Mort”. En aquest desviament ens decantem per seguir el camí tradicional de Vidabona. La sendera estreta ressegueix el cordal de la
muntanya sempre direcció nord: és molt evident i net. La suavitat s’acaba en arribar al collet de Camp Roig (1.020
m) on es troba amb el corriol que puja de la masia de Camp Roig. A partir d’aquest punt, el camí comença a pujar
amb força fent llaçades per terreny d’escassa vegetació. Eren les onze i l’estómac (després de dues hores sense
posar-hi res) començava a rondinar. Vam parar per menjar un entrepà i aprofitar per confirmar la nostre posició
amb el GPS. Un quart i mig més tard repreníem la marxa. El camí serpenteja per la carena fins entrar novament en
zona boscosa, tot superant una zona de grans roques i petites cingleres. En arribar al collet de Lleona (1210 m) cal
deixar-lo i acostar-se a un replà bastant gran de la carena: una mica per sobre nostre. La netedat de l’atmosfera permetia (mirant a l’oest) gaudir de la muntanya de Corones amb les seves cingleres; i al fons, majestuós, el Pedraforca.
Retrocedim al camí que havíem deixat i arribem a la masia de Vidabona: tan sols i queden les parets. Molt aprop
s’hi troba la font i una mica per sobre, l’Església de Santa Maria de Vidabona (1270 m): el seu estat és lamentable, i
el sostre es troba enfonsat dins la nau: tota ella gairebé rodejada d’esbarzers.
Fins al Santuari no havíem trobat entrebancs, i l’horari ens permetia seguir avançant direcció nord rodejant el Turó
de Vidabona per la cara est durant una mitja hora; sempre amb lleugera pujada (calia arribar al collet del Vent).
Bona part del camí transcorria per una bonica fageda que, a diferència de la catifa que vam trepitjar durant el
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primer tram de l’excursió, s’havia transformat en un coixí sinuós de fulles vermelles. En aquest trajecte s’ha d’estar
atent a un desviament que trenca a mà esquerra. Com tot no pot ser perfecte, vam saltar-nos-el, i després d’uns
minuts de forta baixada sense trobar senyals, vam decidir recular fins a cercar-lo: les marques estaven mig amagades sota la fullaraca. La pujada acaba en el conegut i solitari collet del Vent (1340 m): uneix la serra de Vidabona
amb la muntanya de Sant Amand. És un petit prat enmig del bosc: encreuament de camins i punt més allunyat de
la ruta. El proper destí abans de retornar a Ripoll va ser la antiga parròquia de Sant Julià de Saltor (1369 m). El camí
que hi porta transcorre planer pels baixos de la serra de Sant Amand: hi arribem en menys de mitja hora. Les quatre edificacions que hi queden estan situades enmig d’una gran clariana sense massa forestal. Al oest, hi tenim el
turó de Corones, al nord, la serra de Sant Amand i al est, la serra de Vidabona. S’hi pot pujar amb tot terreny des de
Campdevànol o Ripoll per pistes forestals. Nosaltres vam prendre la que baixa direcció sud passant per l’engorjat
del Tut de Maiols i la masia de Maiols. Una mica més avall, després de creuar el torrent per dos pontets el vam passar a gual pel costat d’una bassa anomenada “Gorg de l’Olla”, i tot seguint una senda paral·lela al riu amb lleugera
pujada, vam arribar de nou al pla de l’Home Mort. Era tard i teníem gana. Després de parar uns cinc minuts al coll
de Balbs per menjar un parell de barretes energètiques,
vam decidir no tornar a passar per Sant Roc i decantarnos vers la masia senyorial de Comallibosa: actualment
deshabitada. Als voltants de dos quarts de cinc tornàvem
a ser al cotxe. D’allí a l’Hostal hi havia poc més de cinc minuts. La dutxa ens va refer una mica, i per fer temps per
a l’hora de sopar i alhora estirar les cames, a les sis, ja de
nit, vam fer un vol per Ripoll.
L’endemà, després d’esmorzar i recollir algunes coses del
cotxe, vam enfilar el carrer que per sobre del Monestir
duu a la font d’”el Sant”, lloc on s’inicia el camí ral a Campdevànol. Aquest recorregut de 4 Km és molt planer i fàcil
de seguir. En arribar, s’ha de resseguir la carretera direcció Ribes de Fresser alternant-la (per la part dreta) amb
una pista paral·lela fins que la deixem per creuar un pont
metàl·lic proper a la masia de la Ratllada. Darrera seva,
prenem una pista forestal que puja fent ziga-zagues i que
duu a l’ermita d’Aüira. Quan en una forta corba gira definitivament a l’oest, la deixem i ens enfilem per un corriol
desdibuixat i sovint perdedor (si no ens fixem en les senyals) fins arribar al “pla de la Tomba”. Ens trobem en un
balcó privilegiat. Sota nostra, serpenteja la carretera a Ribes de Fresser; enfront, la muntanya de Corones, i girant
suaument la mirada cap a l’esquerra ens anem trobant amb els cims de: Sant Amand, Taga, Cerverís, Balandrau,
els Torreneules, i al fons, les parts més altes de Núria amb el Nou Fonts. Deixem que la vista es recreï una estona i
busquem el corriol que fregant la carena en durà en una hora a l’ermita d’Aüira.
Des d’aquí se’ns plantejaren dues alternatives: cadascuna implica unes tres hores de viatge. Per una banda tenim l’opció Rialp - Ribes de Fresser: part de la mateixa comportava (segons referències) certa dificultat en el seu
seguiment per la zona més solitària i boscosa. Aquesta incertesa va ser determinant per descartar-la i postposar
la travessa per més endavant, però, fent-la a l’inrevés. Vam optar per tornar a Ripoll passant pel que quedava de
l’ermita de Sant Cristòfol “la vella”, Sant Cristòfol i Campdevànol. A partir d’aquí i per no repetir el mateix recorregut de l’anada, ens decantàrem pel camí ral i ramader que passant per el Vilar i un cop travessat el riu per un pont
metàl·lic, tornàvem de nou a la font del Sant. Fins al cotxe tan sols ens restaven quinze minuts; vam arribar-hi prop
de quarts de cinc.
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Assemblea General
22 DE GENER DE 2011
El passat 22 de gener de 2010 es va celebrar a l’ateneu
de Cerdanyola l’assemblea generall, on part de la junta
directiva, President Jaume Badia, Vicepresident Vicenç
Semper, Tresorer Salvador Ribes i Secretaria Dolors Bassas, van informar sobre l’estat de “Salut” de la nostra entitat.
A continuació es va cedir el torn de paraula als socis per
tal de poder expressar les seves opinions o propostes
de cara a millorar o a reforçar L’Agrupació.
A continuació adjuntem la llista de com queda constituïda la nova junta d’Afocer.

JUNTA DIRECTIVA 2011
President

Jaume Badia

936 747 047 - 609 925 193

Vicepresident

Vicenç Semper

936 916 869 - 936 911 051

Secretària

Dolors Bassas

935 922 157 - 639 990 911

Tresorer

Salvador Ribes

606 643 153

Exposicions

Miquel Pons

935 802 310 - 664 194 188

Pere Ramoneda

679 186 655

Imma Quintana

936 747 047 - 662 334 823

Cristina Serra

666 400 675

Concursos

Joan Mimó

656 942 112

Social Paper

Andrea Zamora

656 993 046

Cristina Alcaide

679 615 846 - 936 911 721

Social Digital

Juan Manuel Gago

606 437 125 - 935 643 341

Difusió

Joan Expósito

619 161 526

Fototeca MIF

Agustí Umbert

609 588 471 - 933 117 999

Magda Llorens

646 593 689 - 933 117 999

Informàtica

Vicenç Semper

936 916 869 - 936 911 051

Laboratori

Joan Manel Vera

628 996 517 - 935 922 157

Estudi

Joan Mimó

656 942 112

Biblioteca

Miquel Alba

936 924 752 - 660 776 821

Enllaç ISF i CEF

Josep Manel Requena

699 303 911 - 662 233 919

Activitats
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Sopar de Germanor
22 DE GENER DE 2011
Un cop finalitzada l’assemblea, es va celebrar el tradicional sopar de Germanor, on es va dur a terme
l’entrega de diplomes, premis i distincions als socis que durant l’any 2010 han fet mèrits per rebre
aquest tipus de reconeixement. Tot seguit es va realitzar l’intercanvi de fotografies entre socis.
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Sopar de Germanor
22 DE GENER DE 2011
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Concurs Social Gener
29 DE GENER 2011
COMENÇA UN NOU ANY FOTOGRAFIC
Ja estem a mitjans de Febrer, es per això que ja ha
començat un altre cicle de concursos mensuals a
l’agrupació.
Aquest any el jurat s’ha renovat parcialment, encara
que la finalitat dels concursos socials segueix sent
la mateixa, que cada soci segueixi millorant e intentar superar-se any rere any. El jurat d’aquest any el
composen Joan Mimó, Laurea Piñol i Joan Manel
Vera “Tito”.
Es segur que aquestes tres formes d’entendre la
fotografia donaràn molt de joc. Desde l’agrupació
animent a tots els socis a participar.
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Exposició al Local Social
29 DE GENER 2011

Com es habitual l’últim dissabte de cada mes després del concurs Social, s’inaugurà una exposició
al Local Social d’un dels nostres socis. Aquest
mes per canvis inesperats i d’ultim hora no es va
fer una exposició a la qual estem acostumats.
L’exposició fotogràfica que es pot veure al local
Social, es un recull d’imatges durant el període
de veredicte d’Aqüeducte 2010, una sortida que
es va fer a Siurana i Poblet, per fer una mica de
turisme als jurats vinguts de fora.
L’exposició neix pràcticament de forma espontània, per part de Sergio Tello i Raúl Villalba, que
d’una manera distreta i divertida van fer passar a
tothom per el seu mini-estudi improvisat. A tots
els que tingueu ocasió i pugueu veure-la... no os
la perdeu!!

El mateix dissabte l’Agrupació va tornar a la seva joventut gràcies al nostre company i soci José Luis
García. Ja fa molts anys que José Luis es dedica a filmar en vídeo, sobretot la seva gran passió es
filmar tot allò que tingui relació amb el món Ferroviari.
Tal com comentaven anteriorment l’agrupació va tornar a la seva joventut gràcies a una projecció
que va recuperar José Luis, una projecció de fa al voltant uns 25 ó 30 anys, on es veuen els inicis, el
primers concursos socials, el primer sopar de germanor...etc; no cal dir que tot ja no es com era que
les coses canvien i evolucionen, i que........ el cabell que alguns tenien ara ja no hi és!!!!....
Gracies José Luis
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Agustí Umbert i Magda Llorens
4 DE FEBRER DE 2011

“Hem llegit que Ernest Hemingway va escriure “No
hi havia anat i ja l’enyorava”, una magnífica definició
de la “malaltia” coneguda com el “mal d’Àfrica”, que fa
referència a la sensació de nostàlgia de qui ha visitat
l’Africa i desitja tornar-hi.
En ser a casa i contemplar les nostres fotografies a la
pantalla de l’ordinador, vam començar a sentir aquesta
beneïda malaltia.”
Agustí Umbert (Ripollet, 1948) i Magda Llorens (Barcelona, 1954) viuen a La Sagrera des de 1975. Són membres de l’Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet
(AFOCER), la Federació Catalana de Fotografia (FCF),
d’Images Sans Frontière (ISF) i de l’associació Photosagrera, grup organitzador d’una sèrie d’exposicions
d’autor a la sala de Màquines de la Nau Ivanow.
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Entrega de Premis St. Iscle
15 DE GENER 2011

El 15 de Gener es va fer l’entrega del premis del XXXVI Aplec de Sant Iscle, a l’acte van assistir les autoritas
locals, Exc. Alcaldessa Carme Carmona i la Sra. Consol
Pla Regidora de Cultura, juntament amb Jaume Badia,
van ser els encarregats de lliurar als guardonats els
seus trofeus. Any rere any el Concurs Fotogràfic de St.
Iscle es supera, tant en la participació com en la qualitat de les obres.
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Entrega de Premis St. Iscle
15 DE GENER 2011
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Inaguració Pere Viltró
12 DE GENER 2011
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Desde Mi Bloc
MIQUEL SERRA
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Vocalia d’Exposicions
FEBRER DE 2011

RECORDATORI EXPOSICIONS
AL LOCAL SOCIAL
Atenent a les cada cop més freqüents anulacions d’exposicions al local social d’alguns
autors, creiem oportú fer un recordatori sobre les mateixes.
L’espai d’exposicions del local social està destinat a mostrar durant un mes una col·lecció
de fotos d’un autor soci d’Afocer, que no han estat exposades ni vistes anteriorment dins
l’àmbit de l’agrupació, i que aquest creu que poden ser d’interès per la resta de socis pel
seu contingut o temàtica.
Per aquest motiu es fa una inauguració un dissabte, on l’autor explica el motiu pel qual
mostra aquesta col·lecció i les fotografies que la composen. A la vegada la resta de socis poden preguntar a l’autor aspectes que els puguin interessar i així compartir i gaudir conjuntament del visionat de les
fotografies.
Per acabar la presentació es fa un pica-pica com a fi de festa.
El soci interessat en mostrar la seva col·lecció ha de sol·licitar-ho a la vocalia d’exposicions per correu electrònic, a l’adreça exposicions@afocer.cat.
La vocalia confecciona un calendari d’exposicions i comunica immediatament a l’interessa’t el mes i any
que té assignat per presentar la seva exposició.
Per tant, si l’autor no manifesta el contrari, s’entén que el període assignat li va bé i que ja té decidida la
col·lecció de fotos que vol presentar.
Com que normalment les dates d’exposició assignades són a més d’un any vista, l’autor té temps suficient per preparar la col·lecció, i a més, a manca d’un mes de la data prevista d’inauguració, la vocalia
d’exposicions li envia un correu electrònic recordatori adjuntant unes instruccions i un qüestionari que ha
d’emplenar per publicar-ho al butlletí.
Per tot plegat, entenem que si un autor ha sol·licitat presentar una exposició al local social, ha adquirit un
compromís i només per causes de força major pot declinar de fer-la.
Variar un calendari d’exposicions és complicat, i més encara a manca de pocs dies de la data prevista
d’inauguració, com ha passat darrerament més d’un cop i quan ni tan sols el propi autor ens ha comunicat
que no pensava fer-la, sinó que ens en hem assabentat quan la vocalia d’exposicions ha fet el recordatori
a l’autor que tocava exposar, a vegades, tenint de demanar la resposta amb insistència.
Per aquest motiu, la junta d’Afocer ha decidit que si considera que la causa d’anulació d’una exposició no
és prou justificada o que l’autor no ho ha comunicat, o no ho ha comunicat amb prou antelació, es reserva
el dret de no acceptar cap mes exposició de l’esmenta’t autor.
A la web d’Afocer sempre trobareu una agenda on es dona informació de totes les exposicions de l’any actual i de les dates de la inauguració, a més, podeu fer qualsevol consulta a l’adreça exposicions@afocer.cat

Vocalia d’exposicions
Febrer de 2011
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Afocer amb la CPA (China)
17 DE FEBRER 2011

AFOCER A MADRID AMB LA CHINESSE PHOTGRÀPHIC
ASSOCIATION
El passat 17 de febrer varem estar a Madrid per
assistir a la inauguració de la exposició que amb
el títol “Patrimonio Mundial i la China actual”
documenta fotogràficament les 40 declaracions
fetes per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat a la Xina.
La presentació inaugural d’aquesta exposició va
ser possible gràcies a la col·laboració de la nostra
Agrupació amb la Chinesse Photgràphic Association – CPA, doncs va ser AFOCER qui va fer les àrdues gestions imprescindibles perquè es pogués
presentar a Espanya aquesta primera vegada.
La cerimònia d’inauguració, presentada amb
molta parafernàlia i complementada amb música,
menjar i beguda xinesa es va fer al edifici que la
Fundació Pons te al carrer Serrano i la va presidir el senyor Li Qianguang, president executiu de la CPA acompanyat
del Sr. Hu Zhenmin, secretari de la “China Federation of Literary and Art Circles”, van assistir-hi també membres de
la ambaixada de la Xina i de la comunitat de Madrid.
La organització conjunta d’aquesta exposició es una mostra mes de la cooperació que de tems ençà tenim amb la
CPA, que ha possibilitat tant l’intercanviï fotogràfic associatiu com que diversos membres de l’Agrupació hagin tingut l’oportunitat de viatjar a la Xina en els últims temps per qüestions fotogràfiques d’indubtable interès.
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Imatges Concursos Socials
APARTAT PAPER

Tres Primers Classificats
GENER 2011 / APARTAT PAPER
MONOCROM

COLOR

1º Vicenç Semper Jurado

1º Pere Ramoneda Montagut

2º Lluís Clotet Soler

2º Vicenç Semper Jurado

3º Antoni Marín Amatller
3º Magdalena Llorens Garcia
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Imatges Concursos Socials
APARTAT DIGITAL

Tres Primers Classificats
GENER 2011 / APARTAT DIGITAL
LLIURE

TEMÀTICA

1º Vicenç Semper Jurado

1º Joan Mimó Bayó

2º Jaume Badia Bafalluy

2º Cristina Alcaide Badia

3º Miquel Pons Bassas

3º Vicenç Semper Jurado
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Classificacions
GENER 2011

Classificació del concurs i classificació general
GENER 2011 / APARTAT PAPER MONOCROM
Semper Jurado, Vicenç
Clotet Soler, Lluís
LLorens Garcia, Magdalena
Gago Grau, Juan Manuel
Alcaide Badia, Cristina
Ramoneda Montagut, Pere
Vallverdú Carné, Albert
Marín Amatller, Antoni
Badia Bafalluy, Jaume
Pons Bassas, Miquel
Expósito Genisio, Joan LLuis
Poca Garcia, Ramon
Umbert Maestre, Agusti
Vilana Balastegui, Joan
Ortega Vera, Antonio

10,00
8,67
7,67
7,33
6,67
6,67
6,33
6,00
5,67
5,67
5,33
5,33
5,00
5,00
3,67
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Classificacions
GENER 2011

Classificació del concurs i classificació general
GENER 2011 / APARTAT PAPER COLOR
Ramoneda Montagut, Pere
Semper Jurado, Vicenç
Marín Amatller, Antoni
Vilana Balastegui, Joan
Gago Grau, Juan Manuel
Expósito Genisio, Joan LLuis
Clotet Soler, Lluís
LLorens Garcia, Magdalena
Ortega Vera, Antonio
Vallverdú Carné, Albert
Pons Bassas, Miquel
Tomas Gran, Joan
Poca Garcia, Ramon
Umbert Maestre, Agusti
Alcaide Badia, Cristina
Badia Bafalluy, Jaume

9,33
9,33
8,33
8,00
7,33
7,33
6,67
6,67
6,67
6,67
6,33
6,00
5,67
5,33
5,00
5,00
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Classificacions
GENER 2011

Classificació del concurs i classificació general
GENER 2011 / APARTAT DIGITAL LLIURE
Mimó Bayó, Joan
Alcaide Badia, Cristina
Semper Jurado, Vicenç
Querol Pla, Antoni
Celma Luque, Pedro
Marín Amatller, Antoni
Gago Grau, Juan Manuel
Mañosas Bassa, Antoni
Badia Bafalluy, Jaume
Durán Barboza, Luis Fernando
López Bello, Rubén
Clotet Soler, Lluís
Moreno Cendrós, Maria Núria
Sáez-Díez González, José-Ángel
Expósito Genisio, Joan LLuis
Osorio Cecilia, Marc
LLorens Garcia, Magdalena
Ramoneda Montagut, Pere
Poca Garcia, Ramon
Serra Arias, Cristina
Martínez Jante, Pedro
Navarro Garrido, Ruben
Pueyo Tartera, Albert
Quintana Alemany, Imma
Casado Martínez, Carlos
Umbert Maestre, Agusti
Masso Soler, Eduard
Gamarra Soto, Benjamín
Garrido Vilajuana, Frederic
Pons Bassas, Miquel
Valverde González, Luis Angel
Zamora Burgués, Andrea
Requena Bosch, Josep M.
Ribes Pauner, Salvador

8,33
7,33
7,00
7,00
6,67
6,67
6,33
6,00
5,67
5,67
5,67
5,33
5,33
5,33
5,00
5,00
4,67
4,67
4,33
4,33
4,00
4,00
4,00
4,00
3,67
3,67
3,33
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,67
1,00
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Classificacions
GENER 2011

Classificació del concurs i classificació general
GENER 2011 / APARTAT DIGITAL MARITIMA
Semper Jurado, Vicenç
Badia Bafalluy, Jaume
Pons Bassas, Miquel
Navarro Garrido, Ruben
Celma Luque, Pedro
Serra Arias, Cristina
Expósito Genisio, Joan LLuis
Masso Soler, Eduard
Casado Martínez, Carlos
Mañosas Bassa, Antoni
Querol Pla, Antoni
Ramoneda Montagut, Pere
Umbert Maestre, Agusti
Gago Grau, Juan Manuel
López Bello, Rubén
Martínez Jante, Pedro
Moreno Cendrós, Maria Núria
Osorio Cecilia, Marc
Clotet Soler, Lluís
Gamarra Soto, Benjamín
Ribes Pauner, Salvador
Sáez-Díez González, José-Ángel
Valverde González, Luis Angel
Alcaide Badia, Cristina
Garrido Vilajuana, Frederic
Marín Amatller, Antoni
Pueyo Tartera, Albert
LLorens Garcia, Magdalena
Mimó Bayó, Joan
Poca Garcia, Ramon
Durán Barboza, Luis Fernando
Zamora Burgués, Andrea
Quintana Alemany, Imma

8,33
7,33
7,00
7,00
6,33
6,33
6,00
5,67
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,67
3,67
3,33
3,00
2,67
2,67
2,67
2,33
2,33
2,00
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Agenda
FEBRER / MARÇ / ABRIL

Fins el 25 - Exposició d’en Agustí Umbert i na Magda Llorens al
Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

Febrer
Fins el 25 - Exposició “Vells amics, noves cares” al Local Social Ateneu de Cerdanyola.
Fins el 6 - Exposició d’obres del XXXV Concurs de l’Aplec de
Sant Iscle - Ateneu de Cerdanyola.
1 - Els tallers d’en Miquel Alba - tema d’avui “Les capes del Photoshop” - Ateneu de Cerdanyola - de 21 a 24 hores.
4 - Inauguració de l’exposició “No hi havíem anat i ja
l’enyoràvem” de Magda Llorens i Agustí Umbert - Sala “Nau Ivanow” Barcelona - 19 hores.
4 - Fins el 3 de març - Exposició “No hi havíem anat i ja
l’enyoràvem” de Magda Llorens i Agustí Umbert - Sala “Nau Ivanow” Barcelona.
8 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.
11 - Fins el 4 de Març - Exposició d’obres del 1r. veredicte dels
Concursos Socials 2011 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
12 - Inauguració de la exposició del XXVII Concurs Pere Viltró Ateneu de Cerdanyola - 19,30 hores.
12 - Fins el 28 - Exposició del XXVII Concurs Pere Viltró - Ateneu
de Cerdanyola.
13 - Data límit d’admissió d’obres pel 3r. Veredicte dels Concursos Socials Digitals.
19 - Visionat i valoració del 2n. Veredicte del V Concurs Social
Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.
22 - Inauguració de la Exposició “Visions Vietnamites” d’en Vicenç Semper i Jaume Badia, al Centre Cultural de Ripollet. - 20
hores.
22 - Fins el 6 de Març - Exposició “Visions Vietnamites” d’en Vicenç Semper i Jaume Badia, al Centre Cultural de Ripollet.
22 - Els tallers d’en Miquel Alba - tema d’avui “Fotoperiodisme
i Fotografia Social” per Joan Guerrero - Ateneu de Cerdanyola
- de 21 a 24 hores.

Fins el 3 de març - Exposició “No hi havíem anat i ja l’enyoràvem”
de Magda Llorens i Agustí Umbert - Sala “Nau Ivanow” Barcelona.
Fins el 4 - Exposició d’obres del 1r. veredicte dels Concursos
Socials 2011 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
Tot el mes - Exposició d’obres del Concurs Santiago Piñol 2010
a la Biblioteca de Ripollet.
1 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.
4 - Fins el 18 - Exposició al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
12 - Visionat i valoració del 3r. Veredicte del V Concurs Social
Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.
18 - Fins el 8 d’Abril - Exposició d’obres del 2n. veredicte dels
Concursos Socials 2011 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
26 - 3r. Veredicte del XL Concurs Social Monocrom - Ateneu de
Cerdanyola - 17 hores.
26 - 3r. Veredicte del XXIII Concurs Social de Color - Ateneu de
Cerdanyola - 18 hores apx.
26 - Fins 30d’Abril - Exposició d’en Ramón Poca al Local Social
- Ateneu de Cerdanyola.
26 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició d’en Ramón
Poca al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 19 hores apx.
29 - Els tallers d’en Miquel Alba - tema d’avui “Fotografia de
proximitat i macro” per l’Andrea Zamora i en Miquel Alba - Ateneu de Cerdanyola - de 21 a 24 hores.

Abril
Fins el 30 - Exposició d’en Ramón Poca al Local Social - Ateneu
de Cerdanyola
Fins el 8 - Exposició d’obres del 2n. veredicte dels Concursos
Socials 2011 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
5 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

26 - Assemblea de la Federació Catalana de Fotografia - 10,30
hores a Tarragona.

8 - Fins el 22 - Exposició d’obres d’en Agustí Umbert i Magda
Llorens al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

26 - 2n. Veredicte del XL Concurs Social Monocrom - Ateneu de
Cerdanyola - 17 hores.

8 - Fins el 22 - Exposició d’en Ramón Poca al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

26 - 2n. Veredicte del XXIII Concurs Social de Color - Ateneu de
Cerdanyola - 18 hores apx.

9 - Visionat i valoració del 4t. Veredicte del V Concurs Social Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18 hores.

26 - Fins 25 de Març - Exposició d’en Agustí Umbert i na Magda Llorens al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

22 - Fins el 13 de Maig - Exposició d’obres del 3r. veredicte dels
Concursos Socials 2011 al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

26 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició d’Agustí
Umbert i Magda Llorens al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 19 hores apx.

30 - 4t. Veredicte del XL Concurs Social Monocrom - Ateneu de
Cerdanyola - 17 hores.

Març

30 - 4t. Veredicte del XXIII Concurs Social de Color - Ateneu de
Cerdanyola - 18 hores apx.
30 - Fins 28 de Maig - Exposició d’en Joan Manel Vera “Tito” al
Local Social - Ateneu de Cerdanyola.

Fins el 6 - Exposició “Visions Vietnamites” d’en Vicenç Semper i
Jaume Badia, al Centre Cultural de Ripollet.
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30 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició d’en Joan
Manel Vera “Tito” al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 19
hores apx.

Junta d’AFOCER

- 23 -

Imprimeix

