
194
06 / 2011

José-Ángel sÁez-Díez gonzÁlez



num/183

Maria Núria Moreno Cendrós

num  184
04 / 2010

Joan Manuel Vera “ Tito”

190
01 / 2011

juan manuel gago grau

PORTADES



num  186
06 / 2010

Juan Manuel Gago Grau

num  187
07 / 2010

Miquel Pons Bassas

191
02 / 2011

PERE RAMONEDA MONTAGUT

192
03/04 
2011

AGUSTI UMBERT MAESTRE

193
05 / 2011

VICENÇ SEMPER JURADO
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El / Les ”......” d’en Miquel

no hi ha dubte que estem ben acostumats, la tecno-
logia ho facilita, si més no, ens hi abracem. ¿Qui no 
té una càmera digital equipada amb més d’un ob-
jectiu zoom? De les botigues especialitzades podem 
sortir-ne replets, d’òptiques: ulls de peix, zooms an-
gulars o de focal llarga... Tenim al nostre abast eines 
prou sofisticades per deixar a lloure la nostra imagi-
nació. Aquestes ens permetran abastar angles que 
el camp de la visió humana no pot assolir.

 el Mestre Henri Cartier-Bresson va regalar a la hu-
manitat una col·lecció d’instantànies fetes arreu del 
món (totes elles realitzades amb una leica equipada 
amb un objectiu de 50mm i que complementava de 
tant en tant amb un 35mm i un 90mm, anomenats 
“la santíssima Trinitat” de la leica). Aquesta òptica 
de 50mm cobreix un angle de 46º, i proporciona una 
perspectiva sense distorsions. lligar-se a una focal 
fixa (i a aquesta en concret) obliga a allunyar-se o 
acostar-se als motius per enquadrar-los. Tot i això, 
moltes vegades, bé perquè un obstacle impedeix 
recular o apropar-nos-hi, hem de conformar-nos 

amb les possibilitats i condicions del moment. l’ús del zoom et llança als braços de la llei del mínim esforç. Hi ha 
càmeres compactes que disposen d’un zoom òptic de més de trenta augments (d’un angular de 24mm a un tele 
de més de 800mm). ¡Aviat no caldrà sortir de casa!.

 Quan van aparèixer les càmeres autofoco, vaig haver de passar-me a nikon i deixar la Minolta amb tot l’equipament 
manual. la raó va ser que, nikon permetia i permet seguir acoblant les òptiques antigues (manuals o no) a les cà-
meres noves (solament perden alguns automatismes). Fins aquest moment m’havia anat equipant amb un conjunt 
d’objectius fixes i zooms, tanmateix, el meu preferit era un 35mm f:1,8, el qual, utilitzava sovint.

 sabent-t’ho, les limitacions d’un objectiu fix esdevenen en repte. et mentalitzes que, sigui la situació que sigui, per 
força t’has d’espavilar i sortir-te’n amb aquesta única focal. no començaré ara recomanant cap model de càmera, 
tanmateix, la possibilitat que molt aviat surti al mercat una compacta de la casa Fuji, la X100, equipada amb un 
objectiu fix de 35mm, visor híbrid (òptic i digital) i els selectors tant del diafragma com de la velocitat en situa-
ció externa i control manual (com ho eren les analògiques), la fan del tot llaminera. Tot i ser compacta incorpora 
un sensor de 12Mg de la mateixa mida que el d’una reflex digital. no s’haurà d’esperar a que surti l’òptica per 

ELS BONS 
COSTUMS
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El / Les ”......” d’en Miquel

començar a treballar, i ¡molt important! Podrem seleccionar els valors diafragma-velocitat-compensació amb la 
càmera apagada. si les proves realitzades en quant a qualitat d’imatge i correcció d’aberracions, soroll... són favora-
bles, disposarem d’una eina lleugera, interessant i versàtil {ubicada entre la visió normal del 50mm (46º) i l’angular 
de 28mm (74º)} que, malgrat la impossibilitat de canviar d’òptica regalarà (als qui vulguin aprofitar-la) l’oportunitat 
de perpetuar les imatges que s’empassa el seu únic objectiu. Quan aparegui i sigui provada per especialistes “im-
parcials”, ens permetrà valorar-la o no. el que sí sembla segur és el seu preu. ¡no serà barata!.

 Des que naixem, mirem i escodrinyem sempre amb el mateix angle de visió. no hi ha cap muscle ni òrgan que 
l’eixampli o l’encongeixi. Tot i així ens hi hem acostumat (un objectiu de 35mm amb (62º) s’hi acosta, a aquesta co-
bertura). l’0bjectiu que compleix plenament amb la condició de normal és el 43mm (53º) (diagonal d’un negatiu 
de pas universal). Per tant, un 35mm (62º) seria un petit angular i un 50mm (46º) un petit tele. A efectes pràctics 
es podrien considerar tots tres com “normals”.

 Quan utilitzem un zoom, el que fem és transformar la realitat dels nostres sentits oculars: acostant mitjançant el 
teleobjectiu estem aplanant i enganxant els diferents plans de la imatge, mentre que, obrint l’angle els allunyem i 
separem. són recursos dels quals es nodreix tant la creativitat com l’espectacularitat. 

els Bons CosTUMs
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Ilustracions Miquel Serra
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Desde Mi Bloc
MiQUel seRRA
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Presentació Exposició
4 De JUnY 2011

El passat dissabte 4 de juny en Tito va presentar la seva exposi-
ció “Butifarra & Blues”, una exposició dedicada al món d’aquest 
genere musical i la seva gent.
A la presentació van assistir entre altres Jacinto, precursor 
d’aquest esdeveniment a Cerdanyola i propietari del Bar “ La 
Tia Felipa”. 
L’inauguració va estar acompanyada d’una projecció audiovi-
sual d’un molt bon contingut fotogràfic i musical, que comple-
mentava aquesta presentació fotogràfica.
Tot seguit es va procedir al ja típic pica pica que s’encarrega 
d’oferir el mateix autor de l’exposició... Per cert Tito, boníssi-
mes les truites d’alls tendres....



- 9 -

Exposició d’autor
JoAn MAnUel VeRA “TiTo”

- Explica breument el contingut de l’exposició

és un reportatge fet el dia 7 de maig d’enguany, durant la 

cel·lebració del 2n “Butifarra & Blues”, organitzat pel Bar “la Tia Fe-

lipa”, en el que es va fer, primer una xocolatada a la porta del Ajun-

tament, i tot seguit vem sortir en “processó” amb “la Moreneta del 

Blues” , una escultura feta per salvador Mañosa, que li van regalar 

a Jacinto, propietari del Bar la Tia Felipa.  la processó anava ame-

nitzada per una Banda de Dixieland, i el recorregut va ser des del 

Ajuntament al Parc del Turonet, on estava tot preparat per a fer tot 

un seguit de actuacions al llarg de tot el dia.  Blues familiar, llàstima 

del dia, doncs va acabar amb força pluja

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 

imatges?

Bé, ja fa temps que de la mà de l’amic Vicenç semper, estic fent 

aqueta temàtica, sobre concerts de Blues, i la “fauna” que l’envolta, 

és un intent de conjugar música i fotografía, amb bones compan-

yies..., i bones cervesses.

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb 

aquesta exposició?

senzillament, fer un petit reportatge del que va ser aquell dia, amb 

un tractament de des-saturació parcial, que li dona un “aire dife-

rent”

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?

sí, a través dels “pressets” de Photoshop lightroom, en concret el 

de “color - fotografia antiga”, i posteriorment, modificant tant la 

temperatura de color, com la “claridad” i el contrast, aconseguir, 

aquest acabat a cavall entre el blanc i negre i el sèpia, amb un petit 

toc de color “esvaït”

Autor/  
JOAN MANUEL VERA “TITO”
nom exposició /
BUTIFARRA & BLUES
Dates exposició / 04-06-2011 al 02-07
edat / 53
Professió / “BANCARI”
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Exposicions al Local Social

Recordem als autors que exposin al local social, que el día de la inauguració, es costa fer un “pica-pica”, piscolabis……………
Per aquest “pica-pica”, l’Agrupació aporta la quantitat de 50.- €, per tal que s’encarregui ell mateix  de portar “la 
compra”. Referent a les begudes, la “primera ronda”, és a càrrec de l’Agrupació, a partir d’aquí, cada “comensal” 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 fina-
litzar, us detallem la relació de reserves.

ANY 2.011 NOM
geneR Col·leCTiVA
FeBReR AgUsTi UMBeRT i MAgDA lloRens
MARÇ RAMon PoCA
ABRil PeRe RAMoneDA i MiQUel Pons
MAig JoAn MAnel VeRA
JUnY AlBeRT VAllVeRDÚ

seTeMBRe JoAn eXPosiTo
oCTUBRe Jose Mª. MAesTRe

noVeMBRe AnToni MARin

ANY 2012 NOM
geneR MiQUel AlBA
FeBReR

si esteu interessats en exposar, podeu fer la reserva, enviant un e-mail a exposicions@afocer.cat 
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Restaurant La Pedrera 2011

C/ la Pedrera, 5   Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 93.6922394

Responsable: Sebastià Martínez

                         AnY 2011
Mes AUToR TíTol eXPosiCiÓ

Febrer 6Q Campos Photoshow
Març 6Q Campos Photoshow
Abril Agustí i Magda Massai Mara
Maig Agustí i Magda Massai Mara
Juny eva Campos
Juliol Joan M.Vera / Vicenç semper la gran nevada

setembre Pere Ramoneda / Miquel Pons Maquillatge corporal
octubre

novembre
Desembre

Per qualsevol dubte podeu enviar un e-mail a exposicions@afocer.cat 
encara hi ha dates disponibles per poder exposar aquest mateix any.

si esteu interessats no ho dubteu hi posseu-vos en contacte mitjançant el mail ja indicat.
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Gran Cruz De Oro De La Orden 
Civil De La Solidaridad Social

DISCURSO de GERVASIO SÁNCHEZ (UPIFC) DU-
RANTE LA ENTREGA de la “GRAN CRUZ DE ORO 
DE LA ORDEN CIVIL DE LA SOLIDARIDAD SO-
CIAL” en LA ZARZUELA 26 de mayo de 2011
Majestad, Ministra de sanidad, Política social e igualdad, secretaria general 
de Politica social y Consumo, señoras y señores.
Me toca la difícil tarea de hablar en nombre de todos los premiados, perso-
nalidades con curriculums impecables que han dedicado sus vidas a luchar 
por un mundo mejor.

Mujeres y hombres que combaten contra la exclusión de los más marginados y se enfrentan diariamente a la 
incomprensión social. Mujeres y hombres que superponen el sacrificio sobre la comodidad y que arriesgan 
sus vidas por salvar las de los demás. Mujeres y hombres cuyos comportamientos impecables representan los 
valores que dignifican a una sociedad.

no me queda ninguna duda de que cualquiera de estas personalidades debería ocupar este lugar porque sus 
prestaciones sociales y conductas ejemplares son más valiosas que las de este humilde fotógrafo y periodista.
Por ello me siento aún más agradecido al estado español y al Ministerio de sanidad, Política social e igualdad 
por la concesión de la gran Cruz de oro de la orden Civil de la solidaridad social.

llevo más de la mitad de mi vida viendo con mis propios ojos los desastres de las guerras. siempre cerca de la 
sal de la tierra donde se revuelcan los olvidados de este inmenso barrizal de violencia y cinismo que soporta-
mos. Viendo lo fácil que es morir cuando no se ha tenido la suerte de nacer en nuestras sociedades privilegiadas.

sólo en el último mes he visto tantas historias sobre el sufrimiento y la desgracia humana en Afganistán que ni 
siquiera me queda espacio en la conciencia para guardarlas.

He visto a niños condenados a la muerte por falta de un equipo de diálisis, cuyo coste es menor que cualquier 
bomba inteligente.

He visto a mujeres, incluso a niñas, condenadas a la violación permanente por culpa de matrimonios forzosos. 
He visto a jóvenes inmoladas, deseosas de quitarse la vida para liberarse de las tradiciones sociales que las 
aniquilan como seres humanos.

De nuevo he conocido a decenas de afganos que desconocen cómo es un país sin guerra. Que, como tantos 
millones de seres humanos en el mundo, nacieron en guerra y morirán en guerra.

Hace dos décadas vendimos armas a sadam Hussein con las que gaseó y asesinó a la población civil de su país. 
Hace menos, unos meses quizá, vendimos armas a Muammar el gadafi con las que aniquila a la población civil 
de su país.

incluso algunas nuestras empresas multinacionales como Repsol ampliaron sus volúmenes de negocios en 
libia sin importarles el carácter criminal de su régimen.
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Gran Cruz De Oro De La Orden 
Civil De La Solidaridad Social

Hace menos, incluso, hoy mismo seguimos haciendo negocios de la muerte con gobiernos que violan sistemá-
ticamente los derechos humanos.

se me ha condecorado por mi “labor de sensibilización social y concienciación de la opinión pública sobre el 
sufrimiento de la población civil, y especialmente los niños, en los conflictos armados”.

Majestad, por estos valiosos principios me siento obligado a recordar al público que el gobierno actual, lidera-
do por el presidente José luis Rodríguez zapatero, una de las personas que más han usado, instrumentalizado, 
abusado y retorcido la palabra paz en las dos últimas legislaturas, ha cuadriplicado la venta de armas españo-
las desde 2004 y nos ha convertido en la sexta potencia del mundo.

Por estos valiosos principios quiero recordar que los culpables por acción son los que ordenan matar y los que 
matan en el campo de batalla.

Pero también existen unos culpables por omisión, aquellos que permiten los crímenes, aquellos que los silen-
cian o los excusan.  Aquellos que negocian tramposamente los contratos bélicos, violando las propias leyes 
parlamentarias de control de armas.

nuestro país ocupa un lugar estelar en la órbita de la violencia. es muy desolador saber que batimos records 
anuales en venta de armas.

Preferiría como ciudadano español que nuestros gobernantes se dedicasen a la labor de sensibilización y con-
cienciación de la opinión pública mundial y de los gobernantes más belicistas en aras de reducir el gran nego-
cio que es la guerra y de poner fin al sufrimiento de la población civil y, especialmente los niños, atrapados en 
tantos conflictos armados mediáticos y olvidados.

Muchas gracias

gervasio sánchez
la zarzuela, 26·05·2011
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Comunicats

JUAn MAnUel gAgo gRAU
28è Concurs nacional Prat image 2011_____ 2º Premi Monocrom 

José-Ángel sÁez-Díez gonzÁlez
10è Premi Joan guillemí de sant Adrià del Besos_____ 1º Premi 

JoAn MiMÓ i BAYÓ
62 saló estatal de Fotografia de sant Adrià del Besos_____ 1º Premi 

Premis i Distincions

Alta de Socis 2011
645 Joan Vilana Balastegui
646 elena Molina garcía
647 Jordi Prades Fullola
648 silvia Castro luque
655 Rafael Vega Hernandez
656 emilio saiz Teva
657 salvador Carrasco Terrones
659 Marta lavado Angulo
660 Juan Manuel Cordoba lástres
661 Manuel guillen Fernandez
662 laura Pando Caparros

Es  fa saber als socis que el butlletí es un eina de comunicació oberta a tothom que 
ho desitgi, i que si qualsevol soci considera que hi ha algun article, acte, reportatge, 
exposició, etc.... d’interès  general que es posi en contacte amb Joan Expósito mit-
jançant la següent direcció de correu electrònic  difusió@afocer.cat

Participa al Butlleti!!!!
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Agenda

Juny
Fins el 2 de Juliol - exposició d’en Joan Manel Vera 
“Tito” al local social - Ateneu de Cerdanyola.

Fins el 17 - exposició d’obres del 4t. veredicte dels 
Concursos socials 2011 al vestíbul del Ateneu de 
Cerdanyola.

Tot el mes - exposició d’en Ramon Poca a la Biblio-
teca de Ripollet.

Tot el mes - exposició d’eva Campos al restaurant 
“la Pedrera” de Cerdanyola.

4 - 5è. Veredicte del Xl Concurs social Monocrom - 
Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.

4 - 5è. Veredicte del XXiii Concurs social de Color - 
Ateneu de Cerdanyola - 18 hores apx.

4 - Fins el 2 de Juliol - exposició d’en Joan Manel 
Vera “Tito” al local social - Ateneu de Cerdanyola.

4 - Xerrada col-loqui i inauguració de la exposició 
d’en Joan Manel Vera “Tito” al local social – Ateneu 
de Cerdanyola - 19 hores apx.

7 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

11 - Visionat i valoració del 6è. Veredicte del V Con-
curs social Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18 
hores.

17 - Fins l’1 de Juliol - exposició d’obres d’en Pere 
Ramoneda i Miquel Pons al vestíbul del Ateneu de 
Cerdanyola.

18 - Taller de fotografia nocturna a Platja d’Aro. - im-
prescindible inscripció prèvia.

28 - els tallers d’en Miquel Alba - Taller de Càmera 
Raw per en Cosme oriol - Ateneu de Cerdanyola - 
21a 24 hores.

30 - Últim dia per enviar els arxius de la 7a. convo-
catòria dels Concursos socials Diditals.

Juliol
Fins l’1 - exposició d’obres d’en Pere Ramoneda i 
Miquel Pons al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

Fins el 2 - exposició d’en Miquel Pons i Pere Ramo-
neda al local social - Ateneu de Cerdanyola.

Tot el mes - exposició “la gran nevada” de Joan M. 
Vera “Tito” i Vicenç semper al restaurant “la Pedre-
ra” de Cerdanyola.

1 - Fins el 22 - exposició d’obres del 5è. veredicte 
dels Concursos socials 2011 al vestíbul del Ateneu 
de Cerdanyola.

2 - 6è. Veredicte del Xl Concurs social Monocrom - 
Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.

2 - 6è. Veredicte del XXiii Concurs social de Color - 
Ateneu de Cerdanyola - 18 hores apx.

2 - Fins el 24 de setembre - exposició d’Albert Vall-
verdú al local social - Ateneu de Cerdanyola.

2 - Xerrada col-loqui i inauguració de la exposició 
d’Albert Vallverdú al local social – Ateneu de Cer-
danyola - 19 hores apx.

5 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

16 - sessió d’estudi amb Yuan Wen - Tema nu - Cen-
tre Cultural de Ripollet - Cal inscripció prèvia.

22 - Fins el 2 de setembre - exposició d’obres d’en 
Joan Manel Vera “Tito” al vestíbul del Ateneu de Cer-
danyola.

Setembre
Fins el 2 - exposició d’obres d’en Joan Manel Vera 
“Tito” al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

Fins el 24 - exposició d’Albert Vallverdú al local so-
cial - Ateneu de Cerdanyola.

2 - Fins el 23 - exposició d’obres del 6è. veredicte 
dels Concursos socials 2011 al vestíbul del Ateneu 
de Cerdanyola.

Tot el mes - exposició “Maquillatge corporal” de 
Pere Ramoneda i Miquel Pons al restaurant “la Pe-
drera” de Cerdanyola.

6 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.

10 - Visionat i valoració del 7è. Veredicte del V Con-
curs social Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18 
hores.

11 - Últim dia per enviar els arxius de la 8a. convoca-
tòria dels Concursos socials Diditals.

24 - Fins el 7 d’octubre - exposició d’obres d’Albert 
Vallverdú al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.

24 - 7è. Veredicte del Xl Concurs social Monocrom 
- Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.

24 - 7è. Veredicte del XXiii Concurs social de Color - 
Ateneu de Cerdanyola - 18 hores apx.

24 - Fins el 5 de novembre - exposició d’en Joan ex-
pósito al local social - Ateneu de Cerdanyola.

24 - Xerrada col-loqui i inauguració de la exposició 
Joan expósito al local social – Ateneu de Cerdanyo-
la - 19 hores apx.

MAig / JUnY / JUliol
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APARTAT PAPeR

Tres Primers Classificats
MAIG 2011 / APARTAT PAPER

1º Vicenç semper Jurado

2º Jaume Badia Bafalluy

3º Joan Vilana Balastegui

1º Agustí Umbert Maestre

2º Vicenç semper Jurado

3º Cristina Alcaide Badia

COLORMONOCROM

Imatges Concursos Socials
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Imatges Concursos Socials
APARTAT DigiTAl

Tres Primers Classificats
MAIG 2011 / APARTAT DIGITAL

TEMÀTICALLIURE

1º José-Ángel sáez-Díez gonzález

2º Benjamín gamarra soto

3º Antoni Querol Pla

1º Joan Mimó Bayó

3º José-Ángel sáez-Díez gonzález

2º Antoni Mañosas Bassa
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Classificació del concurs MAIG 2011 / 
APARTAT PAPER MONOCROM

MAig 2011

Classificacions

Classificació  General després del concurs 
MAIG 2011 / APARTAT PAPER MONOCROM

1 Semper Jurado, Vicenç 43,67
2 Badia Bafalluy, Jaume 39,33
3 Gago Grau, Juan Manuel 37,00
4 Alcaide Badia, Cristina 33,67
5 Ramoneda Montagut, Pere 32,00
6 expósito genisio, Joan lluis 31,33
7 llorens garcia, Magdalena 29,67
8 Umbert Maestre, Agusti 29,00
9 Pons Bassas, Miquel 28,00

10 Vilana Balastegui, Joan 28,00
11 Vallverdú Carné, Albert 20,00
12 Clotet soler, lluís 18,33
13 ortega Vera, Antonio 16,33
14 Marín Amatller, Antoni 11,33
15 Poca garcia, Ramon 5,33

1 Semper Jurado, Vicenç 8,67
2 Badia Bafalluy, Jaume 8,67
3 Vilana Balastegui, Joan 7,33
4 Ramoneda Montagut, Pere 7,33
5 gago grau, Juan Manuel 7,00
6 expósito genisio, Joan lluis 6,33
7 Pons Bassas, Miquel 6,00
8 Umbert Maestre, Agusti 6,00
9 Alcaide Badia, Cristina 5,67

10 llorens garcia, Magdalena 4,67
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Classificacions
MAig 2011

Classificació del concurs MAIG 2011 / 
APARTAT PAPER COLOR

1 Umbert Maestre, Agusti 9,67
2 Semper Jurado, Vicenç 8,00
3 Alcaide Badia, Cristina 8,00
4 gago grau, Juan Manuel 8,00
5 expósito genisio, Joan lluis 7,67
6 Ramoneda Montagut, Pere 7,33
7 Vilana Balastegui, Joan 6,67
8 llorens garcia, Magdalena 6,33
9 serra Arias, Cristina 6,33

10 Badia Bafalluy, Jaume 6,00
11 Pons Bassas, Miquel 6,00
12 Clotet soler, lluís 5,00

Classificació  General després del concurs 
MAIG 2011 / APARTAT PAPER COLOR

1 Gago Grau, Juan Manuel 39,67
2 Semper Jurado, Vicenç 39,00
3 Ramoneda Montagut, Pere 37,67
4 expósito genisio, Joan lluis 36,67
5 llorens garcia, Magdalena 36,00
6 Vilana Balastegui, Joan 35,67
7 Badia Bafalluy, Jaume 35,00
8 Umbert Maestre, Agusti 34,00
9 Pons Bassas, Miquel 33,67

10 Clotet soler, lluís 29,33
11 Alcaide Badia, Cristina 29,00
12 Vallverdú Carné, Albert 25,33
13 ortega Vera, Antonio 22,00
14 serra Arias, Cristina 18,67
15 Tomas gran, Joan 16,33
16 Marín Amatller, Antoni 13,33
17 Poca garcia, Ramon 5,67
18 Uriz Rodriguez, Josep Antoni 4,67
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Classificació del concurs MAIG 2011 / 
APARTAT DIGITAL FESTES

MAig 2011

Classificacions

1 Mimó Bayó, Joan 7,67
2 Mañosas Bassa, Antoni 7,67
3 Sáez-Díez González, José-Ángel 7,00
4 saiz Teva, emilio 6,67
5 Celma luque, Pedro 6,33
6 gago grau, Juan Manuel 6,33
7 garrido Vilajuana, Frederic 6,33
8 Ramoneda Montagut, Pere 6,33
9 zamora Burgués, Andrea 6,33
10 Franch Franch, laura 6,00
11 gamarra soto, Benjamín 6,00
12 llorens garcia, Magdalena 6,00
13 Martínez Jante, Pedro 6,00
14 navarro garrido, Ruben 6,00
15 Pons Bassas, Miquel 6,00
16 semper Jurado, Vicenç 6,00
17 serra Arias, Cristina 6,00
18 Casado Martínez, Carlos 5,67
19 Masso soler, eduard 5,67
20 Querol Pla, Antoni 5,67
21 Alcaide Badia, Cristina 5,33
22 Asensi Canovas, Josep 5,33
23 Quintana Alemany, imma 5,33
24 Badia Bafalluy, Jaume 5,00
25 Moreno Cendrós, Maria núria 5,00
26 Torralba iniesta, Alberto 5,00
27 Umbert Maestre, Agusti 5,00
28 osorio Cecilia, Marc 4,67
29 Ribes Pauner, salvador 4,67
30 lópez Bello, Rubén 4,33
31 Marín Amatller, Antoni 4,33
32 Prades Fullola, Jordi 4,33
33 Pueyo Tartera, Albert 4,33
34 Fernàndez de la Fuente, eva 4,00
35 Vega Hernandez, Rafael 4,00
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Classificacions
MAig 2011

Classificació del concurs MAIG 2011 / 
APARTAT DIGITAL

1 Sáez-Díez González, José-Ángel 8,67
2 Gamarra Soto, Benjamín 8,33
3 Querol Pla, Antoni 7,67
4 Masso soler, eduard 7,67
5 gago grau, Juan Manuel 7,33
6 garrido Vilajuana, Frederic 7,33
7 Martínez Jante, Pedro 7,33
8 Ramoneda Montagut, Pere 7,33
9 Umbert Maestre, Agusti 7,33

10 Requena Bosch, Josep M. 7,00
11 Fernàndez de la Fuente, eva 6,67
12 Moreno Cendrós, Maria núria 6,67
13 Celma luque, Pedro 6,33
14 Mimó Bayó, Joan 6,33
15 serra Arias, Cristina 6,33
16 Asensi Canovas, Josep 5,33
17 Badia Bafalluy, Jaume 5,33
18 Mañosas Bassa, Antoni 5,33
19 osorio Cecilia, Marc 5,33
20 llorens garcia, Magdalena 5,00
21 navarro garrido, Ruben 5,00
22 Casado Martínez, Carlos 4,67
23 Franch Franch, laura 4,67
24 Prades Fullola, Jordi 4,67
25 Pueyo Tartera, Albert 4,67
26 saiz Teva, emilio 4,67
27 semper Jurado, Vicenç 4,67
28 Vega Hernandez, Rafael 4,67
29 zamora Burgués, Andrea 4,67
30 Alcaide Badia, Cristina 4,33
31 Marín Amatller, Antoni 4,00
32 Pons Bassas, Miquel 4,00
33 Quintana Alemany, imma 3,67
34 Ribes Pauner, salvador 3,67
35 lópez Bello, Rubén 3,33



- 22 -

Classificacions
MAig 2011

Classificació General després del Concurs 
MAIG 2011 / APARTAT DIGITAL

1 Gago Grau, Juan Manuel 35,67
2 Mañosas Bassa, Antoni 32,00
3 Martínez Jante, Pedro 31,33
4 Badia Bafalluy, Jaume 31,33
5 Mimó Bayó, Joan 31,33
6 serra Arias, Cristina 31,33
7 Alcaide Badia, Cristina 30,67
8 Celma luque, Pedro 30,33
9 sáez-Díez gonzález, José-Ángel 30,33

10 Marín Amatller, Antoni 29,00
11 gamarra soto, Benjamín 28,33
12 garrido Vilajuana, Frederic 28,00
13 llorens garcia, Magdalena 27,33
14 Requena Bosch, Josep M. 26,67
15 Umbert Maestre, Agusti 26,00
16 Quintana Alemany, imma 26,00
17 semper Jurado, Vicenç 26,00
18 Querol Pla, Antoni 25,67
19 Ramoneda Montagut, Pere 25,00
20 Moreno Cendrós, Maria núria 24,67
21 Masso soler, eduard 24,67
22 Clotet soler, lluís 23,33
23 zamora Burgués, Andrea 23,00
24 Pueyo Tartera, Albert 22,67
25 Pons Bassas, Miquel 22,33
26 Casado Martínez, Carlos 21,67
27 osorio Cecilia, Marc 21,33
28 navarro garrido, Ruben 19,67
29 Ribes Pauner, salvador 19,00
30 Asensi Canovas, Josep 18,67

31 Fernàndez de la Fuente, eva 18,67
32 lópez Bello, Rubén 17,33
33 Prades Fullola, Jordi 15,67
34 Almendros Picazo, Francisco 15,33
35 Vilana Balastegui, Joan 11,00
36 Poca garcia, Ramon 9,00
37 Franch Franch, laura 8,33
38 Valverde gonzález, luis Angel 6,33
39 Polo Alba, Joan 6,00
40 Durán Barboza, luis Fernando 5,67
41 expósito genisio, Joan lluis 5,00
42 Prenas Ares, emili 5,00
43 Vega Hernandez, Rafael 4,67
44 saiz Teva, emilio 4,67
45 Uriz Rodriguez, Josep Antoni 4,00
46 loncà Calafell, Xavier 3,33
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