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ESTÍBALIZ AGUILAR PÉREZ

Carta Oberta a Tots els Socis per Jaume Badia
Benvolguts companys:
L’assemblea celebrada el passat dia 2 va aprovar la composició de la nova Junta Directiva que assumirà la responsabilitat de
planificar i dirigir el destí de la nostra Agrupació al llarg dels propers anys.
Sembla ahir, quan l’any 1979, vaig ingressar a l’Agrupació de la ma de l’estimat Pere Viltró, però, en realitat, de llavors fins ara,
han passat, ni mes ni menys que 36 anys -el temps corre mes del que sembla, i moltes vegades, més del que voldríem- En aquell
moment, jo tenia 34 anys i ja en feia més de 22 que sentia una creixent afecció per la fotografia, ja que vaig començar a fer fotos
abans de complir els 12 anys. Tot i que l’amic Pere em parlava tot sovint de l’Agrupació i de les activitats que organitzaven, tot
allò em sonava a “xino” perquè es tractava d’un món que jo desconeixia. Però, el fet de conversar a diari amb en Pere, que llavors
n’era el president, i trobar-me virtualment submergit en les tasques de l’Agrupació, va propiciar que, sense voler, estes permanentment assabentat del funcionament integral de l’Agrupació amb dades de primera ma. Tot plegat va despertar el meu
interès i la meva curiositat, per tant, vaig decidir associar-me participant des del primer moment en les activitats que llavors es
desenvolupaven. En conèixer i assimilar la situació, enseguida vaig prendre consciencia del que jo podia aportar, i actuant en
conseqüència, vaig començar a treballar incondicionalment, ajudant en tot el que podia.
L’any 1981, em vaig integrar per primera vegada a la Junta Directiva ocupant-me de diverses tasques, fins que, en el 1984, els
companys de Junta em van empènyer a acceptar el càrrec de president, responsabilitat que he exercit ininterrompudament
fins ara, durant 30 anys.
Quan vaig assumir la presidència, vaig rellevar Joan Mimó, pel que, llavors, ja sentia un gran respecte i amistat, respecte que
també em mereixien i em segueixen mereixent anteriors companys que havien col•laborat o estaven col•laborant des dels
seus inicis, en la bona marxa de l’Agrupació amb uns recursos força precaris. El meu agraïment i el meu reconeixement mes
sincer per a en Pere Viltró, Manuel Gallego, Miquel Serra, Miquel Alba, Albert Pueyo, Jaume Suñé, Paulino Navarro, i Santiago i
Laureà Piñol, ja que gràcies al l’esforç que van dedicar-hi en aquells temps, els socis actuals podem gaudir de la satisfacció de
pertànyer a una de les entitats mes prestigioses del món.
En el 1981, la situació de l’Agrupació era bastant mes “relaxada” que l’actual, les activitats que es desenvolupaven es limitaven
al Concurs Social en format 18x24, el Concurs Provincial i Local i el Concurs de l’Aplec de Sant Iscle, tots en modalitat de blanc
i negre. També eren freqüents les tertúlies i les sortides fotogràfiques. Totes les activitats es realitzaven en un espai “compartit”
del Casal Parroquial.
Al llarg del 1981, amb l’ incorporació de nous socis, mes joves i amb noves inquietuds, es comença a planificar el futur i es forma
una Junta de transició formada per en Joan Mimó com a president, Romualdo Pérez com a vicepresident, i Joan Manuel Gago
com a secretari.
El 1982, es posen el fonaments per l’evolució; es constitueix una Junta formada pel mateix president i vicepresident i en la que
m’incorporo jo com a secretari. Es a partir de llavors quan comencen a canviar substancial i veloçment algunes coses; els veredictes dels Concursos Socials es celebren a la Sala d’Actes de la Biblioteca de Cerdanyola, el Concurs Provincial i Local passa a
ser d’àmbit estatal i s’institueix el Trofeu Aqüeducte que s’atorga al Premi d’Honor, es celebra el primer concurs Pere Viltró i el
primer Sopar de Germanor.
Durant el 1983, amb el trasllat al recent edificat Ateneu, s’inicia la evolució de l’Agrupació; per primera vegada disposem
d’espais exclusius per ubicar-hi un modest Local Social i un laboratori químic molt ben equipat, a més, podem utilitzar espais
compartits per desenvolupar les nostres activitats amb una dignitat inimaginable fins llavors; organitzem el 1r Curs d’iniciació
a la Fotografia i el 1r –i únic- Concurs de Cinema Amateur; l’Agrupació ingressa com Entitat Fundadora a la Federació Catalana
de Fotografia i organitzem a Cerdanyola la primera Festa de la Fotografia de la història.
A partir de 1984, quan assumeixo el càrrec de president, continua la evolució planificada per als següents anys; celebrem el primer Concurs Social de Diapositives, incrementem els Concursos Socials amb una nova versió de Fotografia de Color, dissenyem
nous trofeus exclusius pels concursos que organitzem, instituïm els diversos títols de reconeixement, transformem el Concurs
Estatal en la Biennal Internacional AQÜEDUCTE, -de la que, fins el 2010, hem realitzat 11 edicions- organitzem el Concurs Internacional “Vila de Ripollet”, mes endavant el Concurs de la “Mostra de Dansa” i el Concurs “Santiago Piñol”. Comença una nova
etapa i ens traslladem a un espai exclusiu més ampli dins l’Ateneu, que es l’actual espai social i secretaria, a mes d’un estudi
fotogràfic reversible que mes endavant traslladem al Centre Cultural de Ripollet, en el lloc on es troba actualment.
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Carta Oberta a Tots els Socis per Jaume Badia
Un dels reptes mes transcendents s’esdevé a partir de l’any 2005 quan la tecnologia digital es popularitza i comença a substituir
gradualment, però amb fermesa i de forma inexorable, la tecnologia analògica. En aquest aspecte, l’adaptació a la nova tecnologia, tant per part de l’Agrupació com dels nostres socis, es materialitza d’una forma modèlica, tant, que en un breu espai de
temps, pràcticament tothom s’adapta als nous temps i substitueix els procediments analògics de tota la vida pels de la nova era
digital, que llavors, tot just començava. Actualment, els nostres socis disposen d’un laboratori digital equipat amb un complert
equip informàtic, tres escàners, dues impressores de gran format i els estris necessaris pel perfecte acabat de les seves fotografies.
Pel que fa a la difusió i a les relacions internacionals, l’Agrupació ha sabut aprofitar totes les ocasions que se li han presentat per
a expandir-se mes enllà de les nostres fronteres fomentant els intercanvis fotogràfics amb diversos països i possibilitant que els
nostres socis participin presencialment en diversos esdeveniments internacionals, per tant, que les seves obres siguin contemplades i valorades en diversos indrets del món.
En aquests moments, l’estat en que es troba l’Agrupació es radicalment diferent a la dels seus inicis; ara, des de tots els punts de
vista, la situació es força satisfactòria, amb un futur, sens dubte, esperançador; de la precarietat financera anterior, hem passat a
gaudir d’una tresoreria esplaiada que ens permet afrontar, sense problemes -tot i les dificultats del moment actual- totes les activitats que habitualment estem desenvolupant -inclús incrementar-les, si ho considerem oportú- i tot i això, mantenint intacte
el fons de reserva que garanteix el futur de la nostra entitat.
Fruit d’una metòdica i laboriosa tasca d’investigació, conservació i recerca, en la que, considerant la seva transcendència, mi
he implicat personalment, hem anat acumulant, al llarg d’aquests anys, un important patrimoni que, per la seva organització i
conservació, ha necessitat i seguirà necessitant moltes dosis de dedicació i d’esforç.
A grans trets, aquest a es el nostre patrimoni actual:
* Arxiu històric – Documents de l’origen de l’Agrupació.
* Fototeca MIF – 4.583 fotografies inventariades i conservades, cada una amb fitxa de característiques, més unes
altres 1.000 que manquen inventariar.
* PowerPoint - amb 330 obres premiades en els diversos concursos de Sant Iscle des de 1976 fins a 2003.
* Retalls de premsa – 636 arxius PDF amb noticies referents a les activitats de l’Agrupació, des de 1987 fins a 2013.
* Biblioteca – 207 Butlletins enquadernats en 12 volums, des de 1972 fins a 2012, diversos llibres, trofeus, medalles i
títols de reconeixements rebuts fins a 2012.
* Actes originals i Bases dels concursos organitzats des de 1972 fins a 2012.
* Registre de tots els títols i medalles de reconeixement atorgats als socis.
* Divers material fotogràfic històric procedent de donacions, alguns son els que estan exposats a les vitrines del
nostre Local social.
Una bona part de les dades procedents d’aquests documents històrics ha estat una preuada font d’informació indispensable
per elaborar la estadística que inclou el llibre “2o anys d’Agrupació”, que amb la inestimable col•laboració d’en Miquel Serra i de
l’Imma, vàrem editar l’any 1989 amb motiu da la edició del Full Informatiu nº 100 i del 20è Aniversari de l’Agrupació.
Aquest es un resum de les tasques mes significatives que hem anat desenvolupant les diverses juntes directives que al llarg
d’aquests 30 anys he tingut l’honor i la responsabilitat de presidir. Ara, que retorno a la meva situació inicial, la del 1979, espero
disposar de temps suficient per a desenvolupar, amb tranquil•litat, alguns projectes personals que havia anat posposant fins el
moment que assolís la situació actual.
Tot i que el balanç final penso que ha estat força positiu, en aquest moment de comiat, vull dir-vos que, moralment, continuo
sentint-me lligat a aquesta Agrupació que al llarg de tots aquests anys m’ha donat tantes satisfaccions com preocupacions,
frustracions i malts de cap. Per tot això, per totes les hores que hem conviscut envoltats d’alegries i també de decepcions, es pel
que valoro i agraeixo la vostra dedicació i el vostre recolzament a tots els que heu col•laborat amb lleialtat durant aquest perllongat període per tal d’aconseguir portar la nostre Agrupació al nivell veritablement envejable en el que es troba en aquests
moments.
A tots, moltes gràcies, i fins a sempre!
Jaume Badia
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Comunicats
Assemblea General Ordinària
El passat 2 de Febrer de 2013 es va celebrar a l’Ateneu de Cerdanyola l’assemblea general ordinària, on es va renovar part de la
junta directiva, el canvi més significatiu a estat la renovació del President, a partir d’avui, serà Vicenç Semper. Des de l’Agrupació,
volem transmetre el nostre agraïment a en Jaume Badia, el qual va fer un resum de lo que han estat per ell aquest anys. A continuació adjuntem la llista de com queda constituïda la nova junta d’Afocer.
* President: Vicenç SEMPER 					
* Secretària: Dolors BASSAS					
* Exposicions: Miquel PONS
				
* Laboratoris: Joan Manel VERA					
* Biblioteca: Torcuato BALBOA					
* Web/Informàtica: Vicenç SEMPER					
* Activitats: Pere RAMONEDA / Jordi BLASCO			
* Fototeca MIF: Cristina ALCAIDE					
* Butlletí: Lluis CLOTET

* Vice-Presidenta: Cristina ALCAIDE
* Tresorer: Salvador RIBES
*Concursos: Laura Franch
* Estudi: Francisco ARCHS
*Difusió: Joan Lluís EXPOSITO
* Concursos Socials Digitals: Oscar UTRABO
* Concursos Socials paper: Andrea ZAMORA
* Enllaç CEF: Josep Manel REQUENA

(*) Reportatge cedit per Joan Expósito

Nota de Condol
L’agrupació, vol transmetre el més sentit condol els nostres companys, Miquel Pons , per la pèrdua del seu pare, i en Romualdo
Pérez, per la pèrdua de la seva sogra. Una abraçada molt forta.
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Exposició d’en Vicenç Semper “Guatemala Projectes”
El nostre company Vicenç Semper, va inaugurar el passat Desembre a la
Sala Riu del Centre Cívic Riu, de Santa Coloma de Gramenet, l’exposició
“GUATEMALA PROJECTES”, testimonia l’organitzada i la formació de
camperols a Guatemala. Les imatges recullen la seva lluita per la dignitat i la justícia: les exhumacions, els conflictes sobre el territori. el dret a
l’escolarització. Una població que, tot i el patiment viscut, encara el futur
amb confiança fermesa.

(*) Imatges cedides per Paco Archs

NOTA: CANVIS EN EL BUTLLETÍ
El butlletí, al igual que la societat, ha d’anar evolucionant, com podreu comprovar en l’actual document, s’han eliminat alguns apartats envers els números anterior. Aquesta etapa com la coneixem, es pot donar per finalitzada, em
d’aprofitar les noves tecnologies, que fan que qualsevol acte o activitat, que portem a terme amb/dins l’Agrupació, un
cop finalitzat, pot estar a l’abast de tothom, en un període curt de temps, i s’ha d’aprofitar. Però no vol dir, que amb
l’excusa de les noves tecnologies, el butlletí desaparegui, tot el contrari, ja que considerem que es una eina fonamental
de difusió.
La pròxima etapa serà més informativa, amb continguts enfocats a temes d’interès dins el món fotogràfic, però sense
perdre mai els nostres orígens, que han fet que arribem on estem ara.
Els canvis més rellevants són:
* El butlletí serà trimestral.
* Es crea una eina de noticies (Newsletter), per fer difusió de les noticies mes rellevants o noticies, fent més
propera l’Agrupació al soci.
* Donar més importància a eines, com la WEB i el FACEBOOK.
* Llaços i col•laboracions, amb membres de l’Agrupació o entitats externes a AFOCER.
Per finalitzar, voler deixar clar, que aquesta evolució serà gradual, es mantenen la majoria dels apartats actuals, i poc a
poc s’aniran afegint els nous, fins fer-ne un amb cara i ulls. Dins d’aquesta Agrupació, no ens podem imposar la frase
que “cada nova idea, es un trencament amb el que tenim o s’ha fet”, al contrari, hem de ser més de la frase “Nou dia,
nova idea”.
Aprofitar per dir, que s’acceptaran col•laboracions, suggerències o crítiques contructives, qualsevol cosa que pugueu aportar al butlletí serà benvingut, per fer-ho us heu de dirigir al correu butlletí@afocer.cat.
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Veredicte del 37è Concurs Fotogràfic
l’Aplec de Sant Iscle
Veredicte del 37è Concurs Fotogràfic l’Aplec de Sant Iscle
A les 17:30 hores del dia 15 de Desembre de 2.012, es reuneixen a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallés, el Sr. A. Padilla,
el Sr. P. Caballero i el Sr. M. Malla, els quals queden constituïts com a Jurat Qualificador del 37è Concurs “L’Aplec de
Sant Iscle”. Actua com a Secretaria la Sra. Laura Franch d’ AFOCER.
Desprès d’examinar les 118 obres corresponents a 36 autors, acorden el següent veredicte:
* 1r. PREMI: Isidre vora el Foc, de Joan Expósito Genisio
* 2on. PREMI: Sardana, de Miquel Pons Bassas
* 3è PREMI: Amigos, de Luís Leandro Serrano
* 4art PREMI: ¡Mira gato¡, de Carlos Seisdedos
* 5è PREMI: St. Iscle-2, de Carles Verdú Prats
* 6è PREMI: Contraluz, de Antonio Planas Ortiz
* 7è PREMI: Dormint a la missa, de Joan Buxó Briquets
* 8è PREMI: Secretitos, de Magda Llorens García
* 9è PREMI: Sant Iscle 2012, de Joan Mimó i Bayó
* 10è PREMI: Misa de Sant Iscle, de Francesc Figueras Farrés

1er Premi - Joan Expósito Genisio

2n Premi - Miquel Pons Bassas
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3er Premi - Luís Leandro Serrano

Veredicte del 37è Concurs Fotogràfic
l’Aplec de Sant Iscle
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(*) Reportatge cedit per Joan Expósito

Veredicte del 37è Concurs Fotogràfic
l’Aplec de Sant Iscle
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(*) Reportatge cedit per Joan Expósito

Afocer a Vietnam
Durant 18 dies dels mesos de novembre i desembre passats, mentre aquí estàveu pelant-vos de fred, un
grup format per 10 membres d’Afocer més 5 del Foto Club Perpinyà, patíem voluntàriament, el clima càlid
i humit, propi del Vietnam, on ens vam desplaçar per tal de realitzar un extens reportatge fotogràfic.
Tenint com a base la ciutat d’Ho Chi Minh, ens vam poder moure per una bona part del sud del país, especialment per una gran part del delta del Mekong que es un espai molt interessant per a la pressa de
fotografies, sobretot vist amb els nostres ulls habituats a paisatges i cultures tant diferents. Des d’aquesta
perspectiva, no es d’estranyar la tendència de qualsevol fotògraf a prémer el botó de la seva càmera amb
una agilitat inaudita.
Des del punt de vista fotogràfic, penso que el viatge va ser força profitós per a tots, la prova d’això es la
gran quantitat de d’imatges que cadascun de nosaltres ens vam emportar a la nostra tornada, i que sens
dubte, anirem contemplant arreu al llarg dels propers temps. En la vessant humana, aquest viatge ens ha
proporcionat la possibilitat de conviure en grup -situació que no sempre resulta fàcil- un número de persones que, si be ens uneix la mateixa afició, fins ara no havíem tingut la oportunitat de relacionar-nos tant
estretament durant un període tant perllongat. En aquest aspecte, puc dir -i crec que això es compartit
per tots- que el caliu i l’esperit de companyonia que va impregnar als membres del grup al llarg de tot el
viatge, va ser del tot exemplar i gratificant, per tot això, ben segur, que cadascú recordarà amb simpatia i
satisfacció, moltes de les diverses experiències i anècdotes viscudes al llarg d’aquest intens període.
L’única qüestió negativa i trista del viatge, va ser el greu accident que va patir la Lluïsa -la dona del company Albert Viñas- quan li va caure damunt la branca d’un arbre que li va causar les ferides suficients per
haver d’ingressar a l’hospital i posteriorment esser repatriada en un avió medicalitzat. Ara, ens satisfà saber
que, en aquest moment s’està recuperant lenta però satisfactòriament i que, ben segur, molt aviat estarà
fent la seva vida habitual. Ànims Lluïsa!!!
Resumint; 15 companys d’afició -10 de la nostra Agrupació- acabem de gaudir d’una experiència força satisfactòria, tant en l’aspecte fotogràfic com en l’humà, amb el contrapunt amarg de l’accident de la Lluïsa a
la que tots li desitgem una ràpida i complerta recuperació.

(*) Reportatge cedit per Jaume Badia, amb imatges cedides pels següents membres:
Adelina Putellas, Antoni Marín, Jaume Badia, Jordi Blasco, Josep Lluís Gómez, Miquel Viñas
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Afocer a Vietnam
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Afocer a Vietnam

Assessorament a socis
Qualsevol soci interessat en tot allò que té a veure amb el desenvolupament dels seus treballs fotogràfics, i consideri que una
opinió externa el pot ajudar a fi d’arrodonir els acabats de les seves obres, així com, detectar-hi possibles errades, té l’oportunitat
de fer-ho posant-se en contacte amb el sotasignat.
Els socis interessats (dies abans) hauran de reservar hora al laboratori digital qualsevol dimecres de 19h a 21h i comunicar-ho al
Miquel Alba, a la dreça electrònica: “miquelalba@gmail.com”, o al tel. 660776821.
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Exposició d’autor
ANTONI MARÍN AMATLLER
Autor/
ANTONI MARÍN AMATLLER
Nom Exposició /
TARDOR EN LA VAL D’ARAN
Dates exposició / 26.01 al 23.02   
Edat / 55
Professió / PROFESSOR

- Explica breument el contingut de l’exposició
Fotografies corresponents a la sortida amb Afocer a la Vall d’Aran els
10 i 11 de novembre del 2012. Són paisatges de tardor, amb el cromatisme dels boscos caducifolis, les imatges canviants provocades
per les boires baixes i l’empolsinada de la neu que ens vam trobar el
segon dia.
- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes
imatges?
Vaig pensar de dur unes imatges que segur són similars i comunes a
les que tenen molts altres socis. Amb la intenció de comentar en grup
durant la presentació els assoliments i problemes personals que tots
ens trobem al revelar els raws.
També vaig incloure un vídeo amb els participants dels dos dies que
es pot veure a: https://vimeo.com/58200420
- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb
aquesta exposició?
Sobretot el fet compartir o posar en comú l’experiència viscuda entre
tots.
- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Em vaig plantejar utilitzar exclussivament ACR per al revelatge dels
raws, sense utilitzar Photoshop en l’edició. Fora, és clar, dels acabats
com ara els títols o les ombres. D’una banda m’interessava explorar
l’increment del rang dinàmic en les escenes més contrastades i la utilització de màscares.
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Exposició d’autor
ANTONI MARÍN AMATLLER
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(*) Imatges cedides per Joan Expósito

29è Concurs Pere Viltró 2012
El dia 15 de Desembre del 2012, a les 19,30 hores, es van reunir a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès, els Srs. P. Caballero, M. Maya i A. Padilla, els quals queden constitüits com a Jurat Qualificador del XXIX Concurs Social “Pere Viltró
2012”
Després d’efectuar el veredicte dels tres apartats, la classificació del concurs queda de la següent forma:
* Primer Premi: Juan Manuel Gago Grau
* Segon Premi: Antoni Mañosas Bassa
* Tercer Premi: Cristina Serra Arias
* Accèssit Monocrom: Vicenç Semper Jurado
* Accèssit Color: Joan Mimó Bayó
* Accèssit Imatge Digital: José-Ángel Sáez-Díez González
Un cop finalitzat el fallo del Pere Viltró, es va dur a terme el sopar de germanor.

1er Premi - Juan Manuel Gago Grau

2n Premi - Antoni Mañosas Bassa
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3er Premi - Cristina Serra Arias

(*) Imatges cedides per Joan Expósito

Sopar de Germanor
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(*) Imatges cedides per membres d’Afocer

Sopar de Germanor
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(*) Imatges cedides per membres d’Afocer

Agenda

Foto de grup de la sortida a la Vall
d’Aran

Foto de grup de la sortida de
pràctiques per Sant Iscle

(*) Imatges cedides per Joan Manel Vera

(*) Imatges cedides per Oriol Muntané
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Resultat del Socials
GENER 2013

APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er Premi - Joan Mimó Bayó

1er Premi - Estíbaliz Aguilar Pérez

2n Premi - Joan Expósito Genisio

2n Premi - Joan Expósito Genisio

3er Premi - Vicenç Semper Jurado
3er Premi - Pere Ramoneda Montagut
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Resultat del Socials
GENER 2013

APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er Premi - Joan Mimó Bayó

1er Premi - Estíbaliz Aguilar Pérez

2n Premi - Estíbaliz Aguilar Pérez
2n Premi - Miquel Pons Bassas

3er Premi - Maria Moreno Cendrós

3er Premi - Cristina Serra Arias
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Carnestoltes de Ripollet
9 DE FEBRER

Un any més... el Carnestoltes ja arribat i ha passat !! i com cada any, l’Agrupació ha sortit de “rua”,
per captar les imatges de les disfresses més sorprenents, o qualsevol acte que ens hagi cridat
l’atenció, ha sigut degudament retratat, dintre d’aquesta diada tan acolorida.
Tot aquest material, posteriorment servirà per recopilar-ho en un vídeo. d’aquesta festa. Només
queda donar les gràcies a tots el que van assistir-hi, pel bon ambient que es va transmetre, i recordar a la gent que v venir i també els que no, que l’any que ve, hi haurà més.

(*) Imatges cedides per Alberto Torralba, Joan Manuel Vera, Eduard Fernández, Josep Mimó, Miquel Pons, Romualdo Pérez, Torcuato Balbo, Vicenç Semper
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