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Texts: Vicenç Semper · Imatges: Laureà Piñol

VISITA

Chinese Photographic Associations
El dia 20 d’octubre va venir a Barcelona la Sra. Sun Yancon, Secretària General i la responsable dels intercanvis de la Chinese
Photographic Associations, entitat que agrupa a la quasi totalitat
de la fotografia xinesa, inclosa la professional.
Venia acompanyada de dos fotògrafs, la sra. Feng Xiaohui i el sr.
Zhou Changyan, convidats pel reconegut festival de fotografia
Bilbo Argazki 2013 organitzat pels companys de la Federació Basca
Han passat uns dies entre nosaltres acompanyats pels nostres
companys Salvador Ribes i Paco Archs per diversos llocs turístics i
emblemàtics del nostre entorn. També van visitar la nostra agrupació i ens van ensenyar els seus treballs en audiovisuals que vam
compartir uns quants companys entre ells el nostre president honorari Jaume Badia.
Amb Sun Yancon ens uneixen uns llaços de relació i d’amistat que
ve de fa temps, ja ens va visitar l’any 2007 i des de llavors hem
intercanviat exposicions i viatges a la Xina en diverses ocasions.
Esperem correspondre la vista per alguna regió de la Xina i poder
fer uns reportatges interessants acompanyats per ells, ja sereu
informats si s’organitza algun viatge.
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VISITA

Texts: Miquel Pons

De l’11 al 13 d’octubre vàrem fer una sortida als Ports de Beseit
amb l’objectiu de conèixer alguns dels racons més bonics d’aquest
massís, de la part catalana, i poder gaudir i fotografiar el paisatge i
a ser possible les cabres salvatges.

SORTIDA

Visita als Ports de Beseit

Ens vàrem allotjar a Can Barrina, a la bonica població d’Arnes. Com
que l’accés als llocs més interessants dels Ports és complicat amb
vehicles particulars, es va llogar 3 vehicles 4 x 4 i un guia per poder
aprofitar millor la sortida. Els nostres conductors, el Juanjo, la Vicky
i el Joaquím van ser uns esplèndids amfitrions i ens vàrem portar als
llocs més emblemàtics i donant-nos tona mena d’informació dels
llocs que vàrem visitar.
Com en les darreres sortides, en Pere, el vocal d’activitats, ens va
fer aixecar ben d’hora per poder fotografiar la sortida del sol, i el
lloc escollit va ser el Tossal d’Engrilló, a 1070 m d’alçada i amb unes magnífiques panoràmiques de tot el massís i del delta de l’Ebre.
El problema és que la sortida del sol va ser un fiasco degut als núvols que pràcticament només varen deixar sortir uns esporàdics
rajos. De tota manera el lloc valia la pena.
Després vàrem veure el mil·lenari teix d’Engrilló i vàrem parar a esmorzar al costat de la Bassa de la Refoia, on també es va aprofitar per fotografiar el paisatge dels voltants. Tornant a agafar els 4 x 4 vam fer camí cap a Paüls, on després d’una breu visita
seguirem fent ruta per unes pistes dels seus voltants, per finalment acabar a l’ermita i àrea recreativa de sant Roc, on ens vàrem
parar a dinar.
A la tarda vam fer via cap al cim del Caro, on hi ha unes impressionants panoràmiques dels ports i fins al mar, i on també vàrem
poder veure la primera cabra salvatge, tot just al costat de la carretera.Per descansar de tant cotxe, vàrem fer una petita excursió
al cim de la Barcina, on també vàrem veure alguna cabra, i vàrem poder fotografiar muntanyes i flora envoltats per una boira que
s’anava acostant, just quan tornàvem i a poca estona de la posta de sol.
Diumenge vàrem anar als estrets d’Arnes, on també vàrem poder fotografiar diverses parelles de cabres salvatges, algunes vora el
riu i d’altres saltant per les verticals parets de les roques properes. El matí va acabar finalment al Toll de vidre, una petita cascada
i un toll d’aigua cristal·lina, lloc bonic però massa concorregut. Finalment dinar a l’hostal i retorn cap a casa. Alguns amb ganes
d’esprémer encara més el dia, varen fer una parada a la fira de l’aiguardent de Prat de Compte.
Va estar un bon cap de setmana, que potser no va ser lluït fotogràficament, però que ens ho vàrem passar molt bé i vàrem poder
gaudir d’un indret de Catalunya poc conegut però espectacular.
Això sí, crec que tothom estarà d’acord que vàrem acabar tots desitjant no entrar en un 4 x 4 durant una bona temporada.
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SORTIDA
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Imágenes cedides per: Joan Manel Vera, Pere López, Pere Ramoneda, Pep Gassó, Miquel Pons, Joan Antoni Uriz, Antoni Marín i Ana Maria Barbero

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

En aquesta secció treballarem avui amb una perspectiva poc
habitual, però tanmateix accessible. Quan hem tingut l’ocasió
de volar en reactors (ara és el més normal), el món es veu petit,
petit, allà a sota; només quan estem a prop de l’aeroport podem veure les coses amb un cert detall. Un avió més modest
ens manté sempre dins d’aquest àmbit, i permet prendre imatges molt suggeridores, de l’element clarament identificable al
paisatge quasi abstracte.
Aquestes imatges han estat preses com si tinguéssim un trespeus amb les cames molt llargues... i amb una Reflex, i els seus
zooms (en aquest cas, un 16-85 i un 70-300, sobre format
APS-C). La plataforma ha estat una Cessna o una Robin, que són
com uns Pandas o uns Twingos del cel; l’altitud de vol està entre
els 1000 i els 5000 peus, de 300 a 1500 m. En tots els casos, la
base ha estat l’aeròdrom de Sabadell.

Això és el castell i església de Cardona. Aquesta fortalesa no
va ser mai presa per la força de les armes; els darrers austriacistes que resistien van cedir el castell als borbònics, el
14 de setembre de 1714, sota l’amenaça d’encarnissar-se
amb la població civil de la vençuda Barcelona.

UNA ALTRA MIRADA

El trespeus més alt

Senzill i simpàtic encreuament d’autopistes a Terrassa. Els locals reconeixeran l’hotel Don Cándido.

Al mig de les marismes de la Camarga hi ha aquesta illa, que
conté un monestir i les seves terres de labor. Segurament
tindrien més possessions, però aquestes no se les vindria a
discutir ningú.
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UNA ALTRA MIRADA

El bonic port de Collioure, al Rosselló.

Villefranche de Conflent, al costat del Tet. Aquesta ciutat,
d’origen medieval, va ser fortificada com es veu per Vauban,
el genial enginyer militar d’en Lluís XIV, després de la cessió
del Rosselló a França; assegurava la frontera amb Espanya.

Vol en formació amb una Piper clàssica, dels anys 40. El poble
de sota es Gordes, a la Provence.
10

Una urbanització de vacances, a la costa del Rosselló. A
França es freqüent trobar-se arquitectures singulars, com
aquests originals xalets rodons.

UNA ALTRA MIRADA

Montserrat, vist pel seu costat Nord

Aquesta carretera travessa l’embassament de La Baells, al
Berguedà. Estava força ple, com es pot veure.

La boira no sempre és contínua, i quan s’obre sembla que
apareixen illes al mig del mar blanc. Aquí estem a l’Urgell.

Arles, la bonica ciutat provençal. Es veuen el circ (ara plaça
de braus) i l’amfiteatre romans, i, en primer terme, l’església
romànica de Saint Trophime davant d’un obelisc.
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UNA ALTRA MIRADA
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El Pedraforca, a l’estiu.

Petit poble als peus del Pedraforca. L’ombra sembla dibuixada
per ressaltar les cases; puc garantir que és totalment natural.

El perfil de les muntanyes, la boirina de les valls, i el blau de
l’atmosfera matutina, donen un encant especial al paisatge.
Estem sobre l’Osona.

I això es Vic, justament després d’haver netejat la Plaça.

Text: Lluís Clotet · Imatge: Miquel Pons

El nostre company Miquel Pons, ha estat un dels 10 finalistes
del concurs Wiki Loves Monuments Espanya 2013, amb el que
li dóna accés a participar a escala internacional. Podríem afegir
que hi ha una variant al 2013, que és el Wiki Loves Public Art,
consisteix en fotografies d’art (escultures principalment) que es
troben a la via pública de les ciutats. Aquest primer any hi varen
participar Àustria, Finlàndia, Israel, Espanya (només Barcelona
ciutat) i Suècia. I va ser guanyador per l’apartat d’Espanya. Podeu seguir la seva feina, a la seva web, www.mikipons.cat.

ENTREVISTA

Miquel Pons, Wiki Loves Monuments España

- Ets finalista de la Wikipedia 2013, per segon cop, oi?
El Wiki Loves Monuments es fa des de l’any 2010 quan va començar només els Països Baixos. Al 2011 va ser a escala europea i al 2012 i 2013 és a escala internacional, convertint-se en
rècord de fotografies presentades en un concurs. Les fotografies han de ser de monuments del patrimoni cultural de cada
país i la finalitat és enriquir la Wikipedia i que tothom pugui
accedir al coneixement comú, per tant els participants han de
lliurar les imatges sota una llicència Creative Commons. Com
que s’organitza per estats, a Espanya ho organitza Wikimedia
Espanya. Tots els monuments que siguin del territori espanyol
participen en el concurs, però a Catalunya s’atorguen premis
de les fotografies que siguin dins l’àmbit del territori català (organitzat per Amical Wikimedia). S’atorga un premi al millor monument de Catalunya i d’altres premis especials al millor de les
comarques de Girona i un del Museu d’Història de Catalunya.
L’any 2012 vaig ser també un dels 10 finalistes d’Espanya, amb
una foto de Besalú. Va quedar finalista també, junt amb una
altra fotografia, de les comarques de Girona i a la fase internacional va quedar en 18è lloc (varen tenir premi les 15 primeres).
- Aquesta fotografia, la vas fer sabent que la presentaries en
aquest concurs, o ho vas decidir després?
Vaig presentar unes 50 fotografies, la meitat de Catalunya i
d’altres de fotografies del Pirineu Aragonès i de Navarra. Cap
d’elles va ser feta pensant en el concurs, simplement són fotografies fetes en viatges i sortides de cap de setmana. La fotografia de Santa Maria de les Feixes la vaig fer tot anant a l’aplec de
Sant Iscle de l’any passat. Em va agradar el moment, la llum i la
composició, i a més perquè no la tenia fotografiada després de

la restauració que se’n va fer. Com que el resultat em va satisfer
vaig decidir presentar-la.
- Amb quin material treballes?
Jo treballo amb una Canon 50D. Aquesta foto va ser presa amb
un objectiu Canon 17-85 mm, però també treballo amb un Sigma 10-20 mm i un Canon 70-200 mm.
- Sabem les dates del fallo internacional?
Les dates exactes no se saben però serà durant el mes de novembre.
- Podríem dir, que per participar en un concurs de ressò internacional, no cal viatjar molt lluny, per treure un bon resultat?
Efectivament, no cal anar molt lluny. A casa nostra tenim un
ric patrimoni en tots els àmbits: cultural, paisatgístic, de tradicions, ... Que poden ser motiu del nostre treball fotogràfic, i
perquè no, per poder assolir èxits en concursos internacionals.
- Quins futurs projectes tens al cap ara?
Seguint en la i d’aquest concurs, un projecte que tinc al cap des
de fa temps és fotografiar els monuments i llocs més emblemàtics de Barcelona, però no fent fotografia de turista, sinó amb
una intencionalitat més creativa i artística, cercant millor les
composicions, els millors moments...
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CRÍTICA FOTOGRÀFICA

© José M. Requena

Per millorar en la fotografia, cal molta practica i formació, però el més difícil de tot, assumir la critica, això fa, que es prengui
consciencia dels vicis i errors, en aquesta secció, el “nostre jurat” el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en Romualdo Pérez,
dos visions molts diferents, els quals se’ls entrega una fotografia, de la qual desconeixen l’autor, per fer una valoració escrita
i una valoració numèrica (del 1 al 5), en aquest segón número, la fotografia pertany a José M. Requena (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO”
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

3
5
5
5
4
3
4

ROMUALDO PÉREZ
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

4
3
5
5
4
2
3
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Les valoracions del nostre jurat, no tenen per que agradar a tothom, són orientatives i personals, de la manera més objectiva possible, cada lector pot
tenir les seves pròpies opinions de la imatge, igualment acceptables.

Fotografia de revelat “justet” del blanc i negre, amb pobre gama de grisos, a banda, els punts de color que fan una abstracció
cromàtica interessant i una concentració de punts d’interès.
La definició de la imatge, l’entenc correcta, amb el focus en la persona de més a prop, amb el fons fora de focus, crec que encertadament, perquè el primer personatge no es perdés com a punt de partida de la lectura de la foto.
L’enquadrament està harmònicament equilibrat, amb els elements que componen l’escena situats en punts “clau” (regla dels
terços) i crec que encertadament., Un altra cosa és la composició, o distribució i col·locació dels elements que hi ha a l’escena...,
m’explico, el personatge que està dret, fent una foto al mòbil, fa que la seva acció surti de l’escena, i pel meu parer no la “tanqui” correctament, si la direcció de la seva posició, hagués estat la inversa (en direcció contrària), crec que haguera fet l’efecte
de “marc” de tancar l’escena, tan per la posició del seu cos com de les mans.
En el tema d’acabat i presentació, crec que és “normal”, noi aporta res de diferent, no té “estridències”, que no li calen, i per
tant entenc que correcte.
La part d’originalitat, la trobo, atrevida i encertada, ha aïllat dos elements “clau” de l’escena, en un entorn de cromatisme
“cridaner” i “viu”, per a donar-li a l’escena un sentit, equilibri i direccionalitat de lectura adient, “manipulant” el recorregut de
visionat de la imatge.

Opinió de Romualdo Pérez

CRÍTICA FOTOGRÀFICA

Opinió de Joan Manel Vera “Tito”

En esta ocasión tenemos una fotografía, en la que el autor ha conseguido destacar, a unos personajes claramente significativos,
del resto de la imagen, logrando con ello una composición muy interesante, dada por la posición de dichos elementos, en los
cuales el autor ha conservado el color original y des saturando el resto.
En esta imagen se puede apreciar una ambientación excelente, así como una falta de nitidez en las zonas en b/n que acentúa el
interés en los personajes sin des saturar, realzando la composición en diagonal de los mismos.
La imagen, es la que es, a mí en particular no me gusta aquello que tatas veces utilizamos los jurados, de quitar de aquí o poner
allá; pero a nivel didáctico sería interesante destacar algunos aspectos que mejorarían la imagen ostensiblemente; uno es que
a pesar de haber una relación entre el pañuelo de uno de los personajes y la camisa del otro, no existe una relación visual entre
ambos, es decir que el personaje de la izquierda esta casi de espaldas al otro, y al mismo tiempo está mirando hacia la parte
exterior de la imagen, con lo cual se aprecia una desconexión entre ambos, que no beneficia en nada el conjunto de la imagen.
Otro punto a destacar es la lectura de la imagen, bajo mi punto de vista, lo primero que ves es la persona de la derecha, punto de máximo interés y después
miras al de la izquierda, el cual está al fondo y no destaca tanto, por lo que se
realiza una lectura totalmente incomoda, ya que lo hacemos de izquierda a derecha, este detalle es muy ha tener en cuenta, y en muchas ocasiones, en las
que si es posible, es aconsejable invertir la imagen, ya que esta será más cómoda de leer y más agradable de mirar.
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Proposta d’imatge (Romualdo Pérez)

SORTIDA

25è Visa Pour l’Image a Perpinyà
Text: Cristina Alcaide

El passat dia 7 de setembre, uns quants socis vam omplir un
autocar per assistir al 25è Visa Pour l’Image a Perpinyà. El dia
va ser intens i passat per aigua... de fet fins a última hora no
sabíem si es farien o no les projeccions oficials del festival.
Al llarg del matí vam visitar algunes de les exposicions oficials. Al migdia, els que van voler, van poder dinar gaudint
de la nostra exposició “11 de Setembre de 2012: una Diada
històrica” al restaurant “Le Vauban”. A la tarda, després de
seguir veient i veient més exposicions, vam acabar assistint
a la inauguració de l’exposició “Vietnam vist per 14 fotògrafs
catalans” entre ells alguns dels nostres socis.
Per finalitzar la jornada, i ja que la meteorologia va decidir
col·laborar, vam poder gaudir de l’esperat audiovisual que,
com era d’esperar, va valer la pena.
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Imatges cedides per José Requena, Pere López, Manel Navarro, Josep Lluís Gómez i José Ángel Díez Sáez

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Quan estem “treballant” al nostre segon ofici, el de fer fotos, volem fer imatges boniques, ben enquadrades, equilibrades de color
o d’ombres, estètiques, tècnicament perfectes... Els fotoperiodistes fan fotos que, a més de tot això, volen transmetre un missatge, explicar una història, frapar-nos el cor... i sovint ho aconsegueixen.
En el nostre petit món, no és fàcil obtenir imatges tan colpidores. Però podem fer fotos que tinguin quelcom d’especial, per exemple que facin somriure. És qüestió d’oportunitat, de tenir els ulls oberts, i de prémer el disparador sense dubtar-ho. Us proposem
uns exemples, recollits una mica per tot arreu.

REPORTATGE VISUAL

Fotos amb somriure
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REPORTATGE VISUAL

REPORTATGE VISUAL
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TALLER
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Taller infantil “Festa Major Ripollet”
Text: Lluís Clotet

El passat més d’Agost, es va dur a terme la Festa Major de
Ripollet, i com cada any, AFOCER, hi era present, amb el
Taller Infantil, si anem revisant butlletins anteriors, podem
veure com cada cop més, hi assisteixen més nens i nenes.
I seria molt fàcil dir, que les imatges que prenen aquests
nanos són senzilles i sense sentit, però ens estaríem equivocant, aquestes “petites bestioles”, tenen una ment, que
molts fotògrafs els hi agradaria tenir i mantenir. Pujant molt
fort. Emplaço els socis, que vinguin el proper taller infantil,
a compartir dia amb aquests nens, segur que acaben aprenent alguna cosa.

TALLERS
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Imatges de Cristina Alcaide, Miquel Pons, Vicenç Semper, Paco Archs, Jose Requena

EXPOSICIÓ

Miradas
Text e imatges: Ana Sáenz i Elisabet Úbeda

Hola! Sóc l’Ana! I jo l’Elisabet! L’Ana va començar amb això que en diem fotografia fa un parell d’anys. N’Elisabet ho va fer l’estiu
de l’any passat. Però les fotos que fèiem no ens agradaven gaire... quin desastre!! Tanta càmera... i no la sabíem fer servir!
Llavors, va arribar a les nostres mans el tríptic del curs d’iniciació a la fotografia de l’AFOCER i és allà on l’Ana i l’Elisabet es van
trobar per primera vegada ,tot i que, encara no ens parlàvem massa... potser algun hola i adéu vàrem intercanviar... Bé tornant
al curs d’iniciació, allà vam aprendre moltíssim gràcies a Tito i al Vicenç... almenys ja no utilitzàvem la càmera en automàtic!
Un cop finalitzat el curs, L’AFOCER va muntar un taller de Flash a l’estudi a l’Ateneu de Ripollet. I fóra allà on va començar la
nostra “Foto-amistat”. Ens vam apuntar a la sortida de la Camarga, i des de llavors som inseparables... bé no tant com això però
ens escrivim sovint.
I direu, “A mi que m’importa tot això!”... Ho expliquem, perquè degut aquests esdeveniments ens vam decidir a muntar l’exposició fotogràfica de “MIRADAS”.
Miquel Pons es va posar en contacte amb l’Ana dient que al setembre
tenia lliure la biblioteca de Ripollet per si volia exposar les seves fotografies. Quan li va dir Pons a l’Ana que hauria de posar 21 fotos, i en la seva
desesperació va dir “Jodo!! ¡Yo no tengo tantas fotografías para la exposición!!”... I va trucar a l’Elisabet perquè fes l’exposició amb ella. L’Eli va
acceptar, però ella tampoc era una experta en fotografia... I de mirades
no en tenia cap foto, però per sort encara tenia tot l’agost per fer-ne...
o això pensava, perquè no sabia que es trencaria el braç dret a mitjans
d’agost...i adéu fotos!! Després del problema del braç va vindre que la
sala d’impressions de l’ateneu de Cerdanyola tancava a l’agost, després
les impressions sortien de colors rars (vam posar que la impressora gestionés els colors), o que les fotos un cop impreses ens adonàvem que
estaven desenfocades... Bé allò que se’n diu un desastre. Tot i així li vam
posar moltes ganes y el 3 de setembre ja estava muntada l’exposició!
Durant el muntatge vam adornar-nos que encara ens faltava tècnica i
molta, però molta experiència. Però no ens penedim, perquè hem après
moltíssim de la nostra primera exposició!
I agraïm al Tito, Vicenç i al Miquel Pons per haver-nos contagiat la seva
passió per la fotografia i per donar-nos els seus savis consells.
Moltes gràcies a tots!!
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Text e imatges: Lluís Clotet

El passat 8 d’octubre, es va dur a terme la inauguració de l’exposició “Via Catalana per la Indepèndencia” a l’ATENEU de Cerdanyola, així com l’entrega dels 3 premis i un quart popular que
es va fer el mateix vespre. El concurs e va convocar mitjançant
una col·laboració entre AFOCER i Cerdanyola per la Independència, adscrita a l’ANC.

EXPOSICIÓ

“Via Catalana cap a la Independència”

És van rebre una gran quantitat de fotografies, d’aquell dia
històric, de les quals, es van seleccionar 31, que es van poder
veure a la sala d’exposicions de l’Ateneu durant 15 dies. Els
parlaments de la inauguració, van ser duts a terme, per Vicenç
Semper, com a president d’Afocer, Ricard Domingo, com a “portaveu” de l’ANC, i la regidora de cultura de l’ajuntament de Cerdanyola, Montserrat Montiel. L’acte, va ser un èxit d’assistència,
amb públic de totes les edats, i es va desenvolupar en un ambient molt festiu.
Els guanyadors dels premis, van ser Quim Bigas, Toni Sirera Jordi Piqué, respectivament. Així com, el premi per votació popular concedit a Jordi Andreu.
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EXPOSICIÓ

- Explica breument el contingut de l’exposició
Es tracta de tot un recull d’imatges, preses a indrets molt diversos,
que tenen un element comú: l’aigua.
L’aigua com a fantàstic decorat, com font de vida, com a medi natural, però també com a element vital per a l’home i la seva civilització. Hi ha aigua salvatge, aigua mansa, aigua domesticada...

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Totes les fotos presentades han estat preses a l’exterior, i en un
context de viatge més o menys turístic. És a dir, el reflex, l’objectiu
i prou. No s’ha emprat trespeus, ni han sofert un postractament
massa elaborat, car els arxius originals han estat JPEG en tots els
casos.

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
JOSEP MARIA OLIVER SIERRA
Nom Exposició /
AIGUA
Edat / 63
Professió / QUÍMIC

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per
aquestes imatges?
La meva trajectòria professional ha estat lligada a l’aigua, per quasi
quaranta anys. L’aigua m’ha donat de beure... i de menjar, i de tota
la resta.
Però també les imatges amb aigua estan plenes de vida i moviment, de llums i reflexos, de colors i tonalitats, i un fotògraf errant,
com jo sóc, no pot romandre insensible. Tinc moltes, moltes imatges amb aigua; fer la tria ha estat complicat.

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre
amb aquesta exposició?
Vull mostrar les moltes cares d’un element tan comú com l’aigua.
Vull que es vegi com pot ser d’interessant, com és un motiu fotogràfic de primer ordre, per si mateixa o pel seu entorn. Vull animar
a què cerqueu la vostra pròpia aproximació a aquesta temàtica.
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EXPOSICIÓ D’AUTOR

EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Carles Altamiras i Laureà Piñol

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
ANNA PORCEL SANZ
Nom Exposició /
FOTOGRAFIA. MODA. RETRAT.
EVOLUCIÓ PERSONAL
Edat / 25
Professió / FOTÒGRAFA I DISSENYADORA
GRÀFICA

- Explica breument el contingut de l’exposició
Plasmar, en imatges, la meva experiència i evolució personal dins
el camp de la fotografia de moda.

- Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per
aquestes imatges?
Perque, dins el camp de la fotografia, es el camí que he escollit per
a dedicar-m’hi.
He sel·leccionat un recull d’imatges des de les primeres sessions
fotogràfiques realitzades fins a les més actuals.

- Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre
amb aquesta exposició?
Vull transmetre la passió que tinc per la fotografia (en tots els seus
àmbits) però, sobretot, per la fotografia de moda. Vull mostrar el
meu recorregut i el que he anat aprenent amb el temps i la experiència.

- Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Normalment utilitzo el retoc en photoshop però sense abusar.
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EXPOSICIÓ D’AUTOR
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”

Text e Imatges: Joan Expòsito

Ahir dimarts 15 d’octubre, es va inaugurar al Centre Cultural de Ripollet, l’exposició fotogràfica “11 de setembre de 2012:
Diada Històrica” exposició col·lectiva formada per 21 socis d’Afocer.
L’exposició recull una cinquantena de fotografies de la històrica Diada de l’11 de setembre de 2012 i de l’ambient festiu i reivindicatiu que es va viure pels carrers de Barcelona, des del punt de vista particular de cadascun dels 21 fotògrafs d’Afocer
que han participat en aquesta exposició.

EXPOSICIÓ

11 de Setembre: diada Històrica

L’acte va comptar amb la presència per part de les autoritats municipals de Ripollet amb Rosa M. Martin 1º Tinent Alcade,
Regidora d’Urbanisme, Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Ripollet.
Per part d’Afocer amb un bon número de socis participants en l’exposició i amb el President Vicenç Semper i la Vicepresidenta Cristina Alcaide.
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SORTIDA

“Cabo de Gata”
Text: Pere López

Aprovechando el puente del 11 de septiembre, 5 socios de Afocer (Toni Marin, Josep
Lluis Gómez, Paco Archs, Pep Gassó,Pere López) decidimos visitar el Cabo de Gata.
Cabo de Gata es un parque natural marítimo-terrestre, (desde 1987 ) de origen volcánico, en la costa de la provincia de Almería. Es un ecosistema de clima subdesértico europeo, único en el continente, es la esquina más reseca de Europa, donde apenas llueve.
Un país “de lagartos y piedras”, como describía Juan Goytisolo en su libro Campos de
Níjar.
Empezamos en la Playa de las Salinas y seguimos con una sesión de fotografía nocturna
en el Faro de Cabo de Gata y el arrecife de Las Sirenas, formado por rocas volcánicas de
formas peculiares. Siguiendo nuestro planing , al día siguiente realizamos una excursión
a La Cala de Enmedio es una playa virgen de extraordinaria belleza , de fina arena. Tiene
una longitud de 150 mts. A ambos laterales de la playa hay dunas fosilizadas, formadas
por la erosión. Cerca se encuentra la Cala del Plomo que es amplia y también de arena
fina. La ruta para llegar caminando a ambas calas no tiene excesiva dificultad. También
desde Agua Amarga realizamos las visita a la Torre Vigía de la Mesa de Roldan, ( con excelentes vistas de la zona ), y a la playa de los Muertos. Y para finalizar el día realizamos
excursión a la Cala de San Pedro. La ruta empieza desde la playa de Las Negras, con un
recorrido total de un par de horas (ida-vuelta) Sendero en su mayoría sin excesiva dificultad, pero hay que tener precaución en su tramo final. En esta cala hay las ruinas de
una fortaleza de defensa. Una de las singularidades de esta cala es que tiene vegetación y una fuente natural de agua potable. La
cala cuenta con una comunidad de personas que viven allí todo el año, los llamados hippies por la gente del parque.
Al día siguiente volvimos a la Playa de Las Negras, para fotografiar la salida del sol. El nombre de nuestro próximo destino prometía,
El Playazo , y la verdad que cumplió todas nuestras expectativas. Excelente playa, con una pequeña ruta rocosa con unos acantilados al final sencillamente espectaculares.
En Rodalquilar visitamos las minas de oro abandonadas y por la tarde lo reservamos para fotografiar dos de los lugares más famosos del parque, situados a los alrededores de San José, la Playa de Los Genoveses y Mónsul. Acceso por coche por una pista sin
asfaltar.
Otros sitios que visitamos, Isla del Moro, Mirador Amatista, Los Escullos….
Han sido unos días fotografiando playas, calas, acantilados, pueblos..,toda una aventura donde el factor humano ha sido un elemento fundamental. Nos llevamos a casa un buen material fotográfico, pero sobre todo han sido unos días compartiendo nuestra
afición, con unos excelentes colegas.
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Algunas paginas webs donde encontraréis más información sobre la zona: www.parquenatural.com , www.cabodegata.net, www.
degata.com ,www.inatura.es.

SORTIDA
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SORTIDA

SORTIDA
Imatges cedides: Pere López, Paco Archs, Pep Gassó, Toni Marín i Josep Lluís Gómez

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. 660.776.821

37

CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Setembre
APARTAT PAPER COLOR

1er · Pere Ramoneda Montagut
2n · Joan Mimó Bayó

3er · Jaume Badia Bafalluy

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Joan Mimó Bayó
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2n · Joan Lluis Expósito Genisio

3er · Pere Ramoneda Montagut

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Xavier Loncà Calafell

2n · Miquel Pons Bassas
3er · José-Ángel Sáez-Díez González

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Agusti Umbert Maestre

2n · Cristina Serra Arias
3er · Rafael Vega Hernandez
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CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Octubre
APARTAT PAPER COLOR

1er · Joan Mimó Bayó

2n · Miquel Pons Bassas
3er Vicenç Semper Jurado

APARTAT PAPER MONOCROM

3er · Vicenç Semper Jurado

1er · Pere Ramoneda Montagut
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2n · Joan Mimó Bayó

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Glòria Molina Giralt

2n · José-Ángel Sáez-Díez González
3er · Joan Mimó Bayó

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Cristina Serra Arias
2n · Pere Ramoneda Montagut
3er · Miquel Pons Bassas
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JUNTA D’AFOCER

President

Vicenç Semper
president@afocer.cat

Vicepresident

Cristina Alcaide
vicepresident@afocer.cat

Secretària

Dolors Bassas i Ruiz
secretaria@afocer.cat

Tresorer

Salvador Ribes
tresorer@afocer.cat

Vocal Exposicions

Miquel Pons Bassas
exposicions@afocer.cat

Vocal Concursos

Laura Franch
concursos@afocer.cat

Vocal Social Paper

Andrea Zamora
socialpaper@afocer.cat

Vocal Social Digital

Oscar Utrabo
socialdigital@afocer.cat

Vocal Laboratoris

Joan Manel Vera
laboratori@afocer.cat

Vocal Difusió

Joan Expósito
difusio@afocer.cat

Vocal Butlletí

Lluís Clotet Soler
butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca

Torcuato Balboa
biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats

Pere Ramoneda Montagut / Jordi Blasco
activitats@afocer.cat

Fototeca MIF

Cristina Alcaide
mif@afocer.cat

Vocal Estudi

Francisco Archs
estudi@afcer.cat

Vocal Informàtica

Vicenç Semper
informatica@afocer.cat
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Enllaç CEF

Josep Manel Requena
requena@afocer.cat

P.O. BOX, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT

