196

10 / 2011

JUAN MANUEL GAGO

EDITORIAL
En el mateix lloc del anterior butlletí us esperonàvem a aprofitar les vacances per a
fer forces i bones fotos. Doncs be, en tant poc temps ja heu tingut la oportunitat de
començar-les a utilitzar, perquè d’ocasions per poder-les mostrar en tenim diverses i
molt interessants.
De setembre fins acabar l’any, l’activitat de l’Agrupació, habitualment es força atapeïda, però enguany encara ens hem superat. Tot seguit, us en fem un petit resum
perquè n’esteu assabentats.
El mes d’agost, mentre molts estàvem de vacances, vam estar a Perpinyà muntant la
exposició “Objectiu Vietnam” que vam inaugurar amb força èxit el 8 de setembre dins
la programació del festival Visa Off.
Al llarg del mes de setembre, el nostre president va estar convidat a dos ciutats de la
Xina per desenvolupar diversos actes dels que en trobareu informació mes detallada
en aquest mateix butlletí.
Al llarg dels mesos d’octubre i novembre, l’Agrupació estarà present en els següents
actes:
A la Copa del món FIAP per clubs amb fotografies de diversos dels nostres autors.
A Puerto Real, Cadis, amb una mostra de fotografies de l’Aqüeducte 2010.
A Gubkisky, Russia, amb l’exposició “Visions vietnamites” mes una mostra complementària de fotos de Barcelona.
A Lannion, França, amb una exposició col·lectiva de membres de l’Agrupació.
A Montcada, amb una mostra de lAqüeducte 2010.
A Cerdanyola, amb una exposició col·lectiva de membres de l’Agrupació.
I tot això a més de les exposicions mensuals al nostre local social, al vestíbul de l’ateneu
i al restaurant La Pedrera, la del concurs Santiago Piñol i de la resta d’activitats habituals ja programades que podeu consultar a l’Agenda del nostre Web.
Creiem que tota aquesta activitat es una mostra de la vitalitat de la nostra Agrupació
fruit del treball d’uns quants dels nostres socis que aporten incondicionalment el seu
esforç perquè tots puguem gaudir de la nostra afició.
En un moment en el que la manca de suport institucional es fa mes evident cada dia
que passa, es molt reconfortant que una petita part dels nostres companys facin tot
el possible per compensar les creixents carències materials incrementant la seva estimada i desinteressada col·laboració que, sens dubte, ens beneficia a tots.
Felicitem-nos, i gaudim-ne tots plegats.
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¡¿QUI SAP COM SEREM I QUÈ FAREM?!
“A vegades, abans de la mort hi ha vida” (Eduard Punset).
En José Luis Sampedro (economista, escriptor i humanista), nascut l’any 1917, a
la pregunta de si tenia mòbil, exclamà ¡El dia que incorporin vàter, me’l compraré!
L’oportunitat d’escoltar i llegir les reflexions i pensaments d’humanistes, ha fet
que el transcórrer del dia a dia durant aquests darrers anys, prengués un tomb.
Tot plegat encamina el que faig a un estadi de serenor que influeix i afecta a
l’hora d’escollir els continguts a fotografiar.
Els éssers humans com tots els éssers vius tenim una vida finita, i la seva llargària i qualitat dependrà de molts factors (alguns d’ells aliens a la nostra voluntat). Mentre aquest esdevenir transcorre, l’anem enriquint amb un seguit
d’activitats com ara: esportives, culturals, organitzatives... Els pares i la gent més
propera acostumen a preguntar a la quitxalla més crescuda i eixerida ¿què us
agradaria ser de grans? Depenent de l’entorn familiar o/i les influències més o
menys llunyanes, la resposta serà una o altra. Que aquesta il·lusió arribi a bon
port ho facilitarà no tan sols la voluntat sinó els condicionants (superats) que a mena d’entrebancs aniran sorgint
pel camí. Sovint, enmig d’aquest procés formatiu s’ensopega amb algú amb prou personalitat per distreure el que
fins aleshores conformava una línia infrangible “és molt difícil planificar una trajectòria sense alts i baixos, i
més encara que acabi sense ruptures”. ¡Ara que hi penso, no recordo què volia ser de gran quan era petit!
L’any 1955, Ripollet era un poble amb aproximadament 5.000 habitants. A poc que et moguessis et trobaves
en mig de camps i vinyes. Per arrodonir aquest ambient rural, tan aviat s’arribava a la part alta del poble i alhora
limítrofa amb Montcada, bona part del que abastava la vista era “àrea militar”. Distribuïdes estratègicament per
la muntanya s’hi trobaven les casetes de guaita i els polvorins; a la dreta el quarter. Calia anar en compte a l’hora
de passejar per la zona, no fos que coincidís amb les pràctiques amb material explosiu: “la recomanació en cas de
trobar-t’hi era posar-te una canya als llavis per evitar els efectes de l’ona expansiva”.
Cada barri tenia la seva “banda de nanos”. La meva s’anomenava “Terra blanca”: abraçava la zona compresa entre
els actuals col·legis “Enric Tatché”, “Can Mas” i el cap d’amunt del carrer Joan Miró, tot, dins el barri de Sant Andreu.
Una petita rampa muntanyosa d’uns 50 metres (tant d’amplada com de fondària) i que culminava en un ressalt
de 3 metres de terra blanquinosa on s’hi habilitaven unes petites coves a mena d’amagatalls, donava nom a “Terra blanca”. En aquell temps no ens estàvem per romanços ni miraments, les baralles eren a pedrades, o bé, més
bèl·liques i organitzades. Els camps i la muntanya ens proveïen de tot el necessari: arbres per fabricar els arcs, llances i catapultes; i canyissos per les fletxes. Les catapultes les muntàvem al sostre de les coves a fi de controlar als
qui pretenien avançar per la rampa. Per arrodonir i evidenciar la “mala llet”, equipàvem fletxes i llances amb claus
a les puntes.
Fins els catorze anys que vaig començar a treballar, el carrer i la muntanya que m’envoltava (escola a part) eren els
entorns habituals de la canalla. La llibertat a l’hora de relacionar-se amb el veïnat no tenia res a veure amb l’actual;
les portes que donaven al carrer, moltes, romanien obertes, i l’únic impediment l’oferien les cortines.
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Si calia, saltàvem pels patis per anar a
veure els amics. Aquest ambient preadolescent no contribuïa gaire a pensar
en el futur, i menys encara, planificarlo.
Tot pren un altre caire tan aviat comences a treballar. El fet de desplaçar-se a
un altre poble i conèixer nous companys
i amics (coincidir amb els companys
d’escola cada cop és menys freqüent)
multipliquen i diversifiquen les noves
activitats. Aquestes, a la vegada són detonants d’altres que ni tan sols t’havien
passat per la ment. La vida es converteix
en una xarxa multidireccional on cada
coneixença pot abocar a vivències insospitades. El fet de coincidir amb altres personalitats, farà que trontollin
les nostres històries insegures i poc clares. En el transcórrer de la meva vida he coincidit amb persones que en
alguns casos han influït en mi i en d’altres ha estat a l’inrevés. Estic convençut que tots plegats a hores d’ara (per
bé, o malament) ens trobem en llocs mai somniats.
En bona mesura tots som esclaus del temps que ens ha tocat viure. Si a diferència de petit quan em preguntaven
que volia ser de gran em preguntessin ara si tornaria a reviure el mateix, no dubtaria la resposta: ¡sospesant el pro
i el contra la repetiria a ulls clucs!
L’eix vertebrador de bona part del que he fet se’n diu Fotografia. Per diferentes raons la resta ha anat sorgint amb
més o menys intensitat d’aquest nucli principal. La sort de descobrir la Fotografia a principis dels seixanta on la
informació i la tecnologia no era la que gaudim actualment, feia morbós i alhora interessant anar descobrint els
seus secrets de mica en mica. La posició privilegiada que ara gaudim no em fa renegar de l’essència que m’ha dut
fins aquí. La parafernàlia del quarto fosc i tota la inseguretat i incertesa resultants, s’ha substituït per pantalles i
pantalletes. Qui s’inicia i compra la seva primera càmera, desconeix que hi ha darrera i les penúries que s’havien
de superar fins aconseguir un resultat acceptable.
L’any que ve en farà quaranta que sóc a l’Agrupació ¡I ja en tindré seixanta! Aquests darrers mesos han esdevingut encoratgedors i alhora període d’inflexió dels últims anys sabàtics. Comentar fotografies i canviar punts de
vista amb els companys que regularment ens trobem els dimecres, m’ha obert la “gana” i la il·lusió per imitar-los.
La conseqüència ha estat comprometre’m a realitzar una exposició al local de l’Entitat el gener de l’any vinent.
L’última la vaig dedicar al negatiu en blanc i negre (un cop revelat i net, el vaig escanejar a 16 bits). La propera
(en principi) serà íntegrament digital; i la quantitat de manipulació ¡dependrà! A l’exposició tan sols hi cabran
quinze obres, i a hores d’ara, 5 de juliol, no tinc clar el seu contingut “¡Com he fet sempre: una barreja de no sé
què!” Espero que els sis mesos que tinc per endavant siguin suficients. Tanmateix, penso divertir-m’hi. Obligarme serà el primer pas.
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La situació actual de “no professional” em permet un cert relaxament a l’hora de seleccionar i capturar segons
quines imatges. En aquesta direcció i amb la intenció de millorar els resultats obtinguts mitjançant la D70, setmanes abans d’enviar aquest escrit a en Joan Expósito, m’he fet amb la D90 (malgrat ser un model amb tres anys
d’antiguitat, la millora de la gamma tonal és considerable). Perseguint la mateixa finalitat, he rellegit el primer
llibre d’en Mellado (edició 2005) a fi de refrescar les seves senzilles i sàvies observacions. Fullejant el següent,
publicat l’any passat, m’ha dut a reconsiderar l’ús sistemàtic dels zooms i, utilitzar més sovint les òptiques fixes.
Aquestes són més lleugeres i lluminoses, i tenen menys aberracions. ¡Això sí, t’has de moure més! Sempre que
les condicions m’ho permetin, duré permanentment la D90 amb un objectiu fixe de 24 mm (equivalent a un 36
mm), i com equip complementari: l’ull de peix, el zoom 10-20 mm i el macro de 60 mm.
Treballo únicament en RAW, el qual, converteixo a DNG i tracto en el Càmera RAW i Photoshop CS2. De ben segur
que les posteriors versions gaudeixen d’infinitat de recursos del tot llaminers, tanmateix, les possibilitats que
amaga el CS2 en mans dels qui vulguin descobrir-les, permetran sense cap dubte, afrontar qualsevol tractament
destinat a consolidar una imatge. Per disposar d’una fotografia interessant, no cal estudiar enginyeria genètica,
n’hi haurà prou amb una mica d’atenció i voluntat per descobrir una petita col·lecció d’eines. Podem complicarnos l’existència de mil maneres, però ¿cal fer-ho? Utilitzaré les eines fonamentals que sempre han estar presents en el Photoshop, i rebutjaré l’ús de “Plugins psicodèlics” i manipulacions agressives.
Sóc incapaç de despendre’m del que ha estat fonamental a bona part de la meva trajectòria. Per això, darrerament, deu fer cosa de tres anys, juntament amb l’Alícia tenim el costum de visitar exposicions de tota mena. Però
sorprenentment, les fotogràfiques, tenen un contingut retrospectiu, antològic o monogràfic d’autors dedicats
al reportatge en blanc i negre a partir de negatius. Complementant aquestes (sempre i quan la qualitat s’ho
mereix), adquirim el catàleg, o bé, comprem edicions publicades. Els qui heu “mamat” la Fotografia, valorareu la
naturalitat i autenticitat de les “velles i belles imatges” en front de la perfecció tècnica actual. De tant en tant tinc
la necessitat de fullejar aquests volums i gaudir del seu contingut. Malgrat i ser “velles”, les imatges, el seu efecte
és d’aire renovat.
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Trobades Fotogràfiques
AFOCER

A principis d’any vam gaudir de la presència d’en Joan
Guerrero (fotoperiodista), que mitjançant la seva obra
ens va apropar a un tipus de fotografia on el contingut
humà prima sobre la forma. Ara, a punt d’acabar l’any, el
tornarem a tenir entre nosaltres per parlar-nos d’un dels
grans de la Fotografia de reportatge, Sebastiao Salgado,
sens dubte, és referent pels qui ens agrada la “fotografia
document”. La realitat, tal qual, la busca arreu i ens la mostra utilitzant amb saviesa el blanc i negre.

El 25 d’octubre, a partir de les 21h.,
en Joan Guerrero ens parlarà i
mostrarà l’obra d’aquest
genial fotògraf.

Tots tenim present aquests meravellosos muntatges audiovisuals on, la barreja intel·ligent d’un munt d’imatges,
ens transporta a un pas entre la fotografia fixe i la cinematografia. N’Antoni Marín, membre de l’Entitat, ens aportarà un xic de llum per accedir-hi mitjançant les aplicacions “Premiere i After effects”.

Això serà el 29 de novembre a partir
de les 21h.
¡Us hi esperem!

-7-

Sebastiao Salgado

Afocer a la Xina
SETEMBRE 2011
Per segon any consecutiu, al llarg d’aquest
mes de setembre, l’Agrupació ha tingut el
privilegi de desenvolupar un intens programa d’activitats a la Xina amb uns resultats
força satisfactoris i interessants, tant per la
nostra entitat com per la fotografia catalana
i la espanyola en general.
El nostre president Jaume Badia va estar
convidat per la “Chinesse Photographic Association” (entitat que agrupa a mes d’un milió d’afiliats) a la ciutat de Lishui (anomenada La Ciutat de la Fotografia) per tal d’actuar
com a Jurat del veredicte de la “China 14th
International Photographic Art Exhibition” la
manifestació mes important de fotografia a
la que si van presentar, ni mes ni menys, que
72.678 obres.
A la mateixa ciutat, Badia va intervenir en el “The 2nd China International Photographic Photographic Summit
Forum” en el que el que el tema de debat, va ser “La comparació de la Fotografia Contemporània Xinesa amb
l’Art Fotogràfic Occidental”. Va ser un ampli intercanvi de punts de vista força interessant on les conclusions
finals van deixar constància de les grans diferencies existents entre els conceptes fotogràfics orientals i occidentals.

Aquests actes es van cloure amb el lliurament al president de la CPA de l’últim llibre de la nostra biennal,
l’Aqüeducte 2010 i amb una projecció de les millors imatges que actualment estan creant els nostres companys, així com d’una selecció d’audiovisuals que van impactar positivament en els assistents, molts dels quals
es van interessar pels diversos aspectes creatius, tant de les imatges individuals com del contingut dels audiovisuals projectats.
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La segona part dels actes es van desenvolupar a la ciutat de Lianyungang habitada per cinc milions de persones, allà, en Jaume Badia va estar convidat en tant que president de “Image sans Frontiere” per tal de presidir
la inauguració de la exposició de les obres impreses premiades en la 2ª edició de la “ISF World Cup”, l’únic certamen mundial en que el veredicte simultàniament en 6 països diferents.

La cerimònia de la inauguració es va celebrar al Centre Cultural de Lianyungang, un modern complex que, a
mes de museu permanent, encabeix diversos espais expositius, un dels quals va albergar, amb una dignitat
envejable les mes de 350 obres que constituïen la esmentada exposició, algunes de les quals estaven signades
per autors molt propers.
Al acte, que estava considerat com de primer nivell cultural a la ciutat, van assistir-hi, a mes del governador
de Lianyungang, diversos membres del govern provincial i local, el director de la televisió i el president del
centre cultural, així com diversos destacats fotògrafs professionals de l’entorn. Dins d’aquesta cerimònia, vam
aprofitar l’ocasió per a lliurar també als organitzadors, un exemplar del llibre de l’Aqüeducte 2010, els quals
van rebre i contemplar amb força satisfacció i admiració.
Després de la inauguració i la visita oficial, es va fer també una projecció de la nostra fotografia mes actual,
seguit d’un intens col·loqui, amb un resultat altament satisfactori per la gran quantitat de fotògrafs i autoritats
assistents que mostraven el seu interès i curiositat per molts dels aspectes de les imatges visionades.
Durant el transcurs de tots els actes, vam tenir la oportunitat d’intercanviar experiències que van ser força
interessants, degut bàsicament a la gran diferencia de criteris i punts de vista que actualment separen les
respectives cultures, tant pel que fa a la creació artística com a la organització d’esdeveniments fotogràfics.
Resumint; durant mes de dues setmanes, AFOCER ha portat a dos punts neuràlgics de la Xina, la fotografia mes
representativa de la nostra Agrupació, deixant a una gran alçada, tant el nom dels nostres fotògrafs com de la
nostra Agrupació, i conseqüentment el de les dos ciutats que des de fa temps, ens acullen.
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Segunda Copa del Mundo ISF
Exposición realizada en China
Del 16 de septiembre hasta finales de octubre, se ha celebrado en Lianyungang, provincia de
Jiangsu, China, la exposición de fotografías de la Segunda Copa del Mundo ISF.
El Presidente de ISF, Jaime Badia y su esposa, Inmaculada Quintana, con el Sr. Zhang Guangdong, miembro del Comité Permanente del Gobierno municipal de Lianyungang y la Sra. Teng
Wen, Vice Alcalde de Lianyungang asistieron a la ceremonia de inauguración que tuvo lugar en
el. Museo de Lianyungang el 16 de septiembre.
La Sra. Sun Yancong, representante de ISF en China, el Sr. Deng Dengdeng, Editor Asociado de
CHIP FOTO DIGITAL VEDEO, organizador de segunda Copa del Mundo de ISF en China y alrededor de 700 fotógrafos y ciudadanos de Lianyungang también asistieron a la apertura de la
ceremonia.
El presidente Jaime Badia y la Sra. Teng Wen dirigieron un cálido discurso a los presentes a la ceremonia de apertura. La Sra. Teng Wen dijo que la exhibición tiene el nivel más alto en el mundo
actual. Con una gran cantidad de difusión, esta exposición se ha generado una amplia expectación en la comunidad, y continuó, “Estas frescas, hermosas y diversas imágenes de primera clase
mundial nos permiten visualizar el estilo, el colorido de la tierra y el estado real de los seres vivos.”
La exposición se compone de una gran variedad de temas fotográficos, ideas y técnicas; en su
conjunto nos causó un gran impacto visual que el público acogió con beneplácito, deseando
explorar la historia que había detrás de cada imagen.
El presidente Jaime Badia, dijo en nombre de ISF; “agradezco sinceramente a las personas que
están aquí presentes y a todos aquellos que ayudaron en la organización de esta exposición.
Un agradecimiento especial a Lianyungang Difusión Cultural y News Publishing House, China
CHIP Photo Vídeo Digital, Lianyungang Centro Cultural y la Asociación de Fotógrafos de Arte de
Lianyungang.”
Después de la ceremonia de apertura, el presidente Jime Badia y el Sr. Deng Dengdeng dieron
una conferencia en el mismo lugar. Unos 300 fotógrafos asistieron al acto.
Se presentaron excelentes fotografías del presidente Jaime Badia y de los mejores fotógrafos de
España que dejaron asombrado al público asistente.
Se espera que esta exposición se muestre en más ciudades de China.
Sun Yancong
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Vissa Off/ Vissa pour l’image
SETEMBRE

VISONS VIETNAMITES

El dia 8 de setembre aprofitant el viatge a Perpinyà per assistir a l´inaguració de la exposició Vision Vietnamites a Visa Off, vam visitar las expos de Visa por l´Imatge…, un tute, però, quina meravella, tota una
ciutat respirant fotografia, les exposicions utilitzen diversos locals per exposar com; Esglésies, convens o
la antiga universitat…etc. Tenint en conte que son las exposicions premiades a nivell mundial sobre fotoperiodisme, la majoria feien referència a les guerres actuals, desastres naturals i altres temes d’actualitat.
A nosaltres ens van agradar totes, però voldria destacar-ne algunes com:
Martina Bacigalupo (Premi Canon a la Dona Fotoperiodista 2010)
Jocelyn Bain Hogg (VII Network - The Family)
Japó, Març de 2011 (Una selecció de DAYS JAPAN)
Peter Dench ((Anglaterra sense censura: deu anys de fotografia)
Catalina Martin-Chico (Cosmos- Guanyadora Visa d’or Humanitari- Creu Roja)
Un dia molt dens, però de lo mes interessant i recomanable per a tots als que ens agrada la fotografia…,
ah!! me’n descuidava, totes les nit de la primera setmana es visionen les exposicions en format audiovisual en un teatre al aire lliure i gratuït per tothom.
Be aquest any ja no hi sou a tems, però anoteu a la agenda per el proper any, que el últim cap de setmana
de Agosts tornera a començar aquest espectacle fotogràfic que es: Visa pour l´Imatge i Visa Off, no us
ho perdeu.
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Presentació Exposició
24 DE SETEMBRE 2011
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Exposició d’autor
JOAN EXPÓSITO GENISIO

Autor/
JOAN EXPÓSITO GENISIO
Nom Exposició /
GENT GRAN, GRAN GENT
Dates exposició / 24-09-/ 29-10/2011
Edat / 26
Professió / DISSENYADOR GRÀFIC

- Explica breument el contingut de l’exposició
cada fotografia d’aquesta serie intenta explicar una historia diferent, tenint com a punt d’unió l’edat dels retratats. Gent que m’he
trobat pel carrer, gent que m’ha deixat entrar a casa seva, etc...
- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
M’he decidit per aquesta temàtica ja que tinc gran admiració per
la gent gran, tenen molt a dir i explicar . A nivell personal totes
aquestes histories i experiencies m’aporten moltíssim. He sel.leccionat aquestes imatges, ja que cada fotografia té una petita historia o anécdota.
- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Mostrar que l’edat no és cap impediment per fer, ser, aportar......
tot allò que cadascú vulgui. I que aquesta gent que s’ha deixat
fotografiar per mi d’una manera o d’una altre són... gent gran, gran
gent!!
- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Les imatges no estan “retocades” massa, simplement, nivells i un
petit filtre d’enfoc, amb una dominant càlida.
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Comunicats

Nota de Condol
LOLITA VILÀ CANES morí cristiament a Barcelona, el dia 1
d’Agost de 2011 a l’edat de 81 anys.
L’agrupació vol transmetre tot el suport al nostre company i
amic Antonio Ortega i expressar l’estima que teníem per la
Lolita.

PREMIS I DISTINCIONS
JUAN MANUEL GAGO
Belles arts S. Joan les Fonts / Girona / 1º
XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA / Esparraguera / 2º
SPANISH ANDORRAN CIRCUIT / Mallorca / 15 aceptacions i 2 Ribbon FIAP
20è Concurs Flash de Festa Major Gelida / 3º
XXVII Concurs Festa major / Palau Solità Plegamans / 2º color poble / 3º color lliure/ 1º Especial Josep Sagales
XI Concurs Estatal de Fotografías / La Llagosta / 2º
49è Concurs Nacional “LLIRI DE SANT LLUIS” / Horta / 2º
XXIX Concurs Nacional de Fotografia 2011 / CABEZA DE BUEY / 1º

JOSÉ ANGEL SÁEZ-DIEZ
4TH INTERNATIONAL CONTEST OF DIGITAL PHOTOGRAPHY / 2 aceptacions

Ja estan a la venda les butlletes
de Loteria Nacional,
Podeu demanar-li al tresorer
Salvador Ribes.
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Agenda
OCTUBRE / NOVEMBRE

Octubre
Tot el mes - Exposició d’en Miquel Pons i Pere Ramonada al restaurant La Pedrera - Cerdanyola.
Fins el 7 - Exposició d’obres d’Albert Vallverdú al
vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
Fins el 5 de Novembre - Exposició d’en Joan Expósito al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.
Tot el mes - Exposició d’Eva Campos a la Biblioteca
de Ripollet.
4 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.
7 - Fins el 4 de Novembre - Exposició d’obres del 7
è. veredicte dels Concursos Socials 2011 al vestíbul
del Ateneu de Cerdanyola.
8 - Visionat i valoració del 8è. Veredicte del V Concurs Social Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18
hores.
9 - Últim dia per enviar els arxius de la 9a. convocatòria dels Concursos Socials Diditals.
18 - Fins el 13 de novembre - Exposició AQÜEDUCTE 2010 a Montcada.
22 - Veredicte del X Concurs Santiago Piñol. - 19,30
hores - Centre Cultural de Ripollet.
22 - Lliurament de premis del X Concurs Santiago
Piñol. - 21 hores apx. - Centre Cultural de Ripollet.
25 - Joan Guerrero mostra la obra de Sabastiao Salgado - Ateneu de Cerdanyola - 21 hores.

4 - Inauguració de la Exposició Colectiva AFOCER a
l’Espai Enric Granados de Cerdanyola.
4 - Fins el 30 - Exposició Colectiva AFOCER a l’Espai
Enric Granados de Cerdanyola.
5 - Fins el 18- Exposició d’obres d’en Joan Expósito
al vestíbul del Ateneu de Cerdanyola.
5 - 8è. Veredicte del XL Concurs Social Monocrom Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.
5 - 8è. Veredicte del XXIII Concurs Social de Color Ateneu de Cerdanyola - 18 hores apx.
5 - Fins 26 - Exposició d’en Daniel Isal al Local Social
- Ateneu de Cerdanyola.
5 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició
d’en Daniel Isal al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 19 hores apx.
8 - Reunió de la Junta Directiva - 21 hores.
12 - Visionat i valoració del 9è. Veredicte del V Concurs Social Digital. - Centre Cultural de Ripollet - 18
hores.
15 - Fins el 28 de desembre - Exposició Visions Vietnamites a Gubkinsky, Russia.
18 - Fins el 9 de Desembre - Exposició d’obres del 8
è. veredicte dels Concursos Socials 2011 al vestíbul
del Ateneu de Cerdanyola.
22 - Fins el 10 de Desembre - Exposició d’obres del
Concurs Santiago Piñol al vestíbul del Centre Cultural de Ripollet.
26 - 9è. Veredicte del XL Concurs Social Monocrom
- Ateneu de Cerdanyola - 17 hores.

Novembre
Tot el mes - Exposició “Cabo de Gata” d’Albert Vallverdú al restaurant La Pedrera - Cerdanyola.
Fins el 4 - Exposició d’obres del 7 è. veredicte dels
Concursos Socials 2011 al vestíbul del Ateneu de
Cerdanyola.
Fins el 5 - Exposició d’en Joan Expósito al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.
Fins el 13 - Exposició AQÜEDUCTE 2010 a Montcada.
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26 - 9è. Veredicte del XXIII Concurs Social de Color Ateneu de Cerdanyola - 18 hores apx.
26 - Fins Gener de 2012 - Exposició d’Antoni Marín
al Local Social - Ateneu de Cerdanyola.
26 - Xerrada col-loqui i Inauguració de la exposició
d’Antoni Marín al Local Social – Ateneu de Cerdanyola - 19 hores apx.
29 - Taller de muntatges audiovisuals amb Premiere
i After effects, per Antoni Marin - Ateneu de Cerdanyola - 21 hores.

Imatges Concursos Socials
APARTAT PAPER

Tres Primers Classificats
SETEMBRE 2011 / APARTAT PAPER
MONOCROM

COLOR

1º Magdalena Llorens Garcia

1º Joan Expósito Genisio

2º Agustí Umbert Maestre

2º Jaume Badia Bafalluy

3º Vicenç Semper Jurado

3º Vicenç Semper Jurado
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Imatges Concursos Socials
APARTAT DIGITAL

Tres Primers Classificats
SETEMBRE 2011 / APARTAT DIGITAL
LLIURE

TEMÀTICA

1º Juan Manuel Gago Grau

1º Juan Manuel Gago Grau

2º Pedro Celma Luque
2º Cristina Serra Arias

3º Antoni Mañosas Bassa
3º Vicenç Semper Jurado
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Classificacions
SETEMBRE 2011

Classificació del concurs SETEMBRE 2011 /
APARTAT PAPER MONOCROM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Expósito Genisio, Joan LLuis
Badia Bafalluy, Jaume
Semper Jurado, Vicenç
Gago Grau, Juan Manuel
Pons Bassas, Miquel
LLorens Garcia, Magdalena
Vallverdú Carné, Albert
Alcaide Badia, Cristina
Umbert Maestre, Agusti
Ortega Vera, Antonio
Ramoneda Montagut, Pere

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

Classificació General després del concurs
SETEMBRE 2011 / APARTAT PAPER MONOCROM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Semper Jurado, Vicenç
Badia Bafalluy, Jaume
Gago Grau, Juan Manuel
Expósito Genisio, Joan LLuis
Alcaide Badia, Cristina
Ramoneda Montagut, Pere
LLorens Garcia, Magdalena
Umbert Maestre, Agusti
Pons Bassas, Miquel
Vilana Balastegui, Joan
Vallverdú Carné, Albert
Ortega Vera, Antonio
Clotet Soler, Lluís
Marín Amatller, Antoni
Poca Garcia, Ramon

58,00
55,00
52,67
49,00
4,007
42,33
42,00
41,00
40,67
35,33
26,33
21,67
18,33
11,33
5,33
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Classificacions
SETEMBRE 2011

Classificació del concurs SETEMBRE 2011 /
APARTAT PAPER COLOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LLorens Garcia, Magdalena
Umbert Maestre, Agusti
Semper Jurado, Vicenç
Ramoneda Montagut, Pere
Badia Bafalluy, Jaume
Expósito Genisio, Joan Lluis
Gago Grau, Juan Manuel
Alcaide Badia, Cristina
Pons Bassas, Miquel
Vallverdú Carné, Albert
Ortega Vera, Antonio

10,00
8,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,33
7,00
7,00
6,00
5,33

Classificació General després del concurs
SETEMBRE 2011 / APARTAT PAPER COLOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LLorens Garcia, Magdalena
Gago Grau, Juan Manuel
Semper Jurado, Vicenç
Ramoneda Montagut, Pere
Expósito Genisio, Joan LLuis
Badia Bafalluy, Jaume
Pons Bassas, Miquel
Umbert Maestre, Agusti
Alcaide Badia, Cristina
Vilana Balastegui, Joan
Vallverdú Carné, Albert
Clotet Soler, Lluís
Ortega Vera, Antonio
Serra Arias, Cristina
Tomas Gran, Joan
Marín Amatller, Antoni
Poca Garcia, Ramon
Uriz Rodriguez, Josep Antoni

55,33
54,33
53,67
52,33
51,33
51,00
49,67
48,00
41,33
41,00
31,33
29,33
27,33
18,67
16,33
13,33
5,67
4,67
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Classificacions
SETEMBRE 2011

Classificació del concurs SETEMBRE 2011 /
APARTAT DIGITAL NOCTURN
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

Gago Grau, Juan Manuel
Celma Luque, Pedro
Mañosas Bassa, Antoni
Serra Arias, Cristina
Mimó Bayó, Joan
Gamarra Soto, Benjamín
Osorio Cecilia, Marc
Saiz Teva, Emilio
Vega Hernandez, Rafael
Asensi Canovas, Josep
Alcaide Badia, Cristina
Ramoneda Montagut, Pere
Badia Bafalluy, Jaume
Massó Soler, Eduard
Durán Barboza, Luis Fernando
Moreno Cendrós, Maria Núria
Pons Bassas, Miquel
Sáez-Díez González, José-Ángel
Umbert Maestre, Agusti
LLorens Garcia, Magdalena
Marín Amatller, Antoni
Semper Jurado, Vicenç
Fernàndez de la Fuente, Eva
Prades Fullola, Jordi
Quintana Alemany, Imma
Zamora Burgués, Andrea
Querol Pla, Antoni
Martínez Jante, Pedro
Pueyo Tartera, Albert
Ribes Pauner, Salvador
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8,00
8,00
8,00
7,67
7,33
6,67
6,67
6,67
6,33
6,00
5,67
5,67
5,33
5,33
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,67
4,67
4,67
4,33
4,33
4,33
4,33
4,00
3,67
3,67
3,33

Classificacions
SETEMBRE 2011

Classificació del concurs SETEMBRE 2011 /
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

Gago Grau, Juan Manuel
Serra Arias, Cristina
Semper Jurado, Vicenç
Celma Luque, Pedro
Saiz Teva, Emilio
Gamarra Soto, Benjamín
Mañosas Bassa, Antoni
Martínez Jante, Pedro
Ribes Pauner, Salvador
Sáez-Díez González, José-Ángel
LLorens Garcia, Magdalena
Mimó Bayó, Joan
Badia Bafalluy, Jaume
Osorio Cecilia, Marc
Pons Bassas, Miquel
Massó Soler, Eduard
Requena Bosch, Josep M.
Umbert Maestre, Agusti
Alcaide Badia, Cristina
Quintana Alemany, Imma
Clotet Soler, Lluís
Prades Fullola, Jordi
Ramoneda Montagut, Pere
Pueyo Tartera, Albert
Tugas Casado, Roser
Fernàndez de la Fuente, Eva
Zamora Burgués, Andrea
Asensi Canovas, Josep
Vega Hernandez, Rafael
Moreno Cendrós, Maria Núria
Querol Pla, Antoni
Marín Amatller, Antoni
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8,33
7,67
7,67
7,33
7,33
7,00
6,67
6,33
6,33
6,33
6,00
6,00
5,67
5,67
5,67
5,33
5,33
5,33
5,00
5,00
4,67
4,67
4,67
4,33
4,33
4,00
4,00
3,67
3,67
3,33
3,33
2,67

Classificacions
SETEMBRE 2011

Classificació General després del Concurs
SETEMBRE 2011 / 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

Gago Grau, Juan Manuel
Serra Arias, Cristina
Mimó Bayó, Joan
Mañosas Bassa, Antoni
Sáez-Díez González, José-Ángel
Martínez Jante, Pedro
Celma Luque, Pedro
Badia Bafalluy, Jaume
Gamarra Soto, Benjamín
Alcaide Badia, Cristina
LLorens Garcia, Magdalena
Semper Jurado, Vicenç
Quintana Alemany, Imma
Requena Bosch, Josep M.
Massó Soler, Eduard
Marín Amatller, Antoni
Ramoneda Montagut, Pere
Umbert Maestre, Agusti
Pueyo Tartera, Albert
Moreno Cendrós, Maria Núria
Querol Pla, Antoni
Garrido Vilajuana, Frederic
Clotet Soler, Lluís
Pons Bassas, Miquel
Fernàndez de la Fuente, Eva
Zamora Burgués, Andrea
Osorio Cecilia, Marc
Ribes Pauner, Salvador
Casado Martínez, Carlos

52,00
47,00
45,33
45,00
44,67
42,67
42,33
41,67
40,33
39,33
38,00
37,67
37,33
36,67
36,33
34,33
34,33
34,00
33,67
33,33
32,67
32,67
31,67
31,33
30,33
29,00
29,00
28,33
27,33

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Asensi Canovas, Josep
Navarro Garrido, Ruben
Prades Fullola, Jordi
López Bello, Rubén
Saiz Teva, Emilio
Almendros Picazo, Francisco
Vega Hernandez, Rafael
Vilana Balastegui, Joan
Tugas Casado, Roser
Poca Garcia, Ramon
Franch Franch, Laura
Loncà Calafell, Xavier
Valverde González, Luis Angel
Polo Alba, Joan
Durán Barboza, Luis Fernando
Prenas Ares, Emili
Expósito Genisio, Joan LLuis
Uriz Rodriguez, Josep Antoni

26,67
26,33
24,33
17,33
17,00
15,33
15,00
15,00
10,00
9,00
8,33
6,67
6,33
6,00
5,67
5,00
5,00
4,00

Junta d’AFOCER
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