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CARLES ALTIMIRAS
(retall de la imatge)

El passat mes de Setembre, es va dur, un altre multitudinària manifestació. Es preveia ser històrica, i així va ser, més d’un milió i mig
de persones que van col·lapsar Barcelona, formant una gran V. Una diada plena de reivindicacions.
Independentment de simpaties polítiques, socials o sentimentals, a continuació es documenta aquell dia, des d’un punt de vista
imparcial, el punt de vista del fotògraf. Esperem que gaudiu amb el recull d’imatges.
Cedides pels següents membres d’Afocer: Carles Altimiras, Francyne Elias Piera, Joan Domenech, Jordi Prades, Josep M. Oliver, Lluís Clotet, Magda Llorens, Miquel Pons, Miquel Serra, Paco Archs, Silvia Ariza, Torcuato Balboa, Vicenç Semper, Xavier Loncà.

REPORTATGE

La gran V de l’11 de Setembre
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SORTIDA

Visitem el Visa Pour l’Image
El passat setembre, va tenir lloc el Visa Pour l’Image a Perpinyà, i un nombrós grup de socis de l’AFOCER, hi va assistir. Va ser
una jornada molt intensa, des de 5 hores aturats a l’autopista per un accident, fins a la finalització de les projeccions oficials del
festival, molt entrada la matinada, encara així, és va fer curta la jornada. Al llarg de la tarda, va donar temps a assistir, a l’exposició organitzada per AFOCER, sobre el “Aphotoreporter 2014”, a diverses exposicions paral·leles a les “oficials” situades dins els
mateixos comerços del centre de la ciutat, més entrada la tarda, vam assistir a les exposicions oficials del Visa Pour l’Image, fins
a arribar a saturar-nos d’imatges, algunes d’una qualitat extraordinàries, per finalitzar el dia, assistint a les projeccions i entrega
d’alguns dels premis, s’ha de dir, que va ser el moment més “pesat” per alguns, arran de l’esgotament que portàvem acumulat.
Podríem resumir-ho, com un dia dur, però extraordinàriament divertit.
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SORTIDA
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”, Vicenç Semper, Francisco Almendros, Torcuato Balboa, Xavier Juncadella

TALLERS

Dijous d’Activitats
Textes e imatges: Pere López

Hemos empezado este nuevo curso de las actividades de los jueves
con una charla de nuestros compañeros el Toni Marín y el Miquel
Pons, sobre redes sociales, Twitter e Instagram . Dos nuevas tecnologías que nos pueden ayudar como agrupación a difundir nuestro trabajos fotográficos y fomentar la comunicación entre los socios y que
el hasghtag #afocer tenga una presencia importante en Instagram.
En el siguiente enlace: http://instagram.com/afocer, podéis ver las
fotos de prueba que se han ido subiendo.
La segunda sesión, bajo el título de fotografía con dispositivos móviles, nuestro compañero Pep Gassó nos ofreció una entretenida charla
sobre este tipo de fotografía y las Apps (pequeños programas) que
nos facilitan el trabajo a la hora de realizar nuestras fotos, tanto con
móviles como con tablets,…, como con nuestra cámara réflex conectada al teléfono, por ejemplo con una App que actúa como control
remoto de nuestra cámara, o para realizar retoques, o cálculos de
flash, posicionamiento del Sol, Luna, etc.
Recordar que estas actividades se realizan los jueves cada quince
días, a partir de las 22.00h. y están abiertas a la participación de cualquier socio, a nivel de un pase de fotografías, como explicando un
tema del ámbito de la fotografía que tenga conocimientos y quiera
compartirlo con el resto de los socios.
Para próximas sesiones, hay previstos temas, como Fotografía de Paisaje, Fotoperiodismo, Refotografía, Crítica Fotográfica, etc.
Mediante correo electrónico, recibiréis la oportuna información. Os
agradeceré vuestras sugerencias al correo dijous@afocer.cat

10

Textes e imatges: Josep Mª Oliver

Al bell mig d’Europa hi ha un país amb molta història, i força
complexa. Si el visitem, trobarem castells medievals, ciutats
modernistes, planures immenses, esglésies gòtiques i catedrals romàniques, mesquites i minarets, museus, pobles molt
agradables... i un llenguatge de mil dimonis, emparentat amb
l’estoni i el finès, que han sabut conservar entre els poderosos
veïns germànics i eslaus.
Hongria és també terra de vins, es menja molt bé (especialment
si no demanes peix...) i continua essent assequible per la nostra
butxaca. Encara que no ho tinguem clar, Hongria és molt més
que Budapest. No busqueu grans muntanyes (el cim el tenen a
1014 m, i s’arriba en cotxe), ni paisatges de postal; l’atractiu són
els pobles i ciutats, el Danubi i el Balaton, i la seva gent.

UNA ALTRA MIRADA

Hongria

El bonic poble de Papa va tenir activa una indústria tintorera
del segle XVIII fins als anys 70; ara, magníficament conservada, es visita com a museu. Aquí tenim el llibre de fórmules
original, del 1780, amb el petit annexe per desxifrar les claus
de les fórmules secretes.

El monestir benedictí de Pannonhalma continua molt viu. És
molt interessant, i guarda una biblioteca clàssica molt digna
de veure.

Les botigues no tenen problemes per mostrar els seus productes al carrer; estem a Gyor, a la vora del Danubi, a on la
moda continua essent una mica germànica.
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UNA ALTRA MIRADA
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Al sud del país, Pécs és una magnífica sorpresa. Conserva un
centre històric interessant, molts edificis modernistes, molta
vida comercial, té mesquites reconvertides en esglésies, i una
catedral romànica fantàstica. A prop hi ha Kecskémet, un altra joia desconeguda.

No ho havíem vist mai abans: un museu d’ous decorats. Centenars, milers d’ous pintats, esculpits, gravats, de gallina,
d’ànec, d’estruç... i tot a un petit poble, que es diu Zengovárkony. També hi ha un museu que mostra la vida antiga;
tot plegat ocupa un parell d’hores ben bones i ben entretingudes.

La bonica ciutat d’Eger, a l’est de Budapest, al bell mig d’una
regió vinícola, guarda castell i mesquita amb minaret (històricament el més septentrional d’Europa, testimoni de
quan era imperi otomà). També hi ha cases renaixentistes,
amb sorprenents treballs en ferro forjat com aquesta reixa.
Això és el pany...

La fortalesa medieval de Boldogkö ocupa un turó, al nord del
país, ja a prop de la frontera eslovaca. Parcialment reconstruïda, acull un museu que explica la història d’aquelles contrades: guerres, ocupacions, alliberacions i sant tornem-hi.

Això és un braç del Danubi, al nord de Budapest. No hi han
gaires ponts, que són reemplaçats per ferris; o, més aviat, per
pontons arrossegats per remolcadors. Una mica precari, tot
plegat, és millor no tenir pressa.

Ja a Budapest, la catedral de Sant Mattias, gòtica i ben restaurada, conserva les pintures que la cobreixen totalment per
dintre. Si voleu que no surtin “guiris” a la foto, cal apuntar al
sostre; és com les Rambles.

UNA ALTRA MIRADA

A l’est del país, allà on comença l’estepa que segueix cap a
Ucraïna i Rússia, trobem Debrecen. Si pugem al campanar de
la catedral, el paisatge que veiem és pla com un plat de sopa:
en 360º no es veu la més minsa elevació. La ciutat és petita
però interessant, molt passejable.
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UNA ALTRA MIRADA

Això és la corona d’or de Sant Esteve, rei d’Hongria, del segle
XII. Es pot veure, de ben a prop, al museu de la Catedral; és
una preciositat.

Herència de l’Imperi Austrohongarès, els cafès com aquest:
el Gerbeaud, al bell mig de Pest. És també pastisseria, i el problema, en veure la carta, no és què agafem; és què deixem.
Contràriament al que pot semblar, els preus són correctes.
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Budapest té diversos ponts sobre el Danubi, que
uneixen Buda (la ciutat vella) amb Pest (la ciutat
nova). Aquest es diu “de les cadenes”, i és tant maco
de dia com de nit, que està molt ben il·luminat.

L’edifici neogòtic del Parlament, a la vora del Danubi. És visitable, si acceptes fer cua (a l’estiu, molt llarga). És de finals
del XIX.

Al Mercat Central no poden mancar les paradetes de pebres,
paprikas i condiments: són imprescindibles per a la cuina local (no es pot deixar de tastar el gulasch, un estofat de carn i
patates molt fortament especiat amb paprika).

Exemple de decoració exterior d’una façana, al mig de Pest.
Senzill i pràctic...

Aquí tenim el Danubi, vist des de la cúpula de la catedral
d’Esztérgom. L’altre costat és Eslovàquia, i el pont encara
estava trencat quan el vaig veure a l’any 1988; coses de la
guerra del 39-45.

UNA ALTRA MIRADA

Budapest guarda molts edificis modernistes. Es van restaurant, com aquest, però encara queden un grapat amb dramàtiques senyals del pas del temps. Quan hagin pogut recuperar
tot el seu patrimoni, serà una ciutat encara més bonica.
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CRÍTICA FOTOGRÀFICA

© Paco Archs

Per millorar en la fotografia, cal molta pràctica i formació, però el més difícil de tot, assumir la crítica, això fa, que es prengui consciencia dels vicis i errors, en aquesta secció, el “nostre jurat” el formen en Joan Manel Vera “Tito” i Laureà Piñol, 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).
La fotografia d’aquest número pertany a Paco Archs (moltes gràcies).

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

4
5
5
5
5
5

LAUREÀ PIÑOL
Revelat
Color
Nitidesa i Definició
Enquadrament
Composició General
Acabat i Presentació
Originalitat

3
4
5
5
4
3
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.

El revelat força correcte, pel meu gust, un pèl “estirat” la línia
de silueta de les muntanyes tenen un “halo”, línia molt marcada, totalment anti-natural, producte d’un revelat “forçadet”. La
resta la trobo bé.
D’acord amb el comentari del punt anterior, la gamma tonal, totalment correcta, és un dia núvol i la temperatura de color la
trobo adient.
La nitidesa òptica és correcta, i a més al ser un tema de paisatge,
és agraït la molt bona profunditat de camp que té.
L’enquadrament té molt bon punt de vista, on tenim un centre d’interès, els personatges, que a més ens dóna la referència
quant a mida per tenir una idea de la magnitud de les muntanyes.
Parlant de la composició general és perfecta, els personatges
són el “centre d’interès”, estan situats al seu lloc, per donar profunditat, i rellevància a la resta del paisatge.
Respecte a l’acabat i la presentació, només puc valorar la imatge, no tenim cap valor ni de presentació, ni d’acabat ni de “lienzo”, etc, per tant entenc que no és un punt que pugui valorar.
Finalment l’originalitat és un molt bon punt de vista, des d’una
posició més alta, ens aporta una gran profunditat, amb una
molt bona posició dels personatges, en contraposició amb els
reflexes dels avets al llac, a més la forma corba dels elements
dels marges, fan centrar encara més el punt d’interès en els personatges.

Opinió de Laureà Piñol
El revelat és correcte, però amb aspecte a millorar. El cel “pesa”
massa respecte de la base de la imatge, i descompensa l’efecte
visual. També es detecta una certa falta d’intensitat en els negres (corroborable amb l’histograma), però respectable si l’autor ho ha preferit, potser per preservar el detall a les ombres.
En l’apartat color, les tonalitats són molt naturals. Una mica més
de saturació hauria ajudat a resaltar més els detalls i li hauria
donat una mica més de volum.
La nitidesa en els detalls petits tenen molta qualitat. S’ha aconseguit una sensació de gran profunditat de camp.
Parlant de l’enquadrament, les pedres de primer terme ajuden
a donar-hi relleu (malgrat que les diferències de llum amb el
cel, les puguin fer semblar massa clares). El terç superior amb la
força de les muntanyes i el cel, i els dos terços inferiors amb elements d’interès com els dos personatges i els reflexos a l’aigua,
donen com a resultat una foto ben tallada, malgrat algunes de
les consideracions fetes en altres apartats.

CRÍTICA FOTOGRÀFICA

Opinió del Joan Manel Vera “Tito”

Globalment, la composició general, els elements que componen
la imatge són agraïts, i amb bona nitidesa. No obstant això, la
distribució dins de la imatge dóna un resultat visual d’un cert
“pes” cap a la dreta degut al volum dels arbres (a més de les
consideracions ja comentades en el tema de les llums).
En l’acabat i presentació, tenint en compte el que ja he comentat ens els altres apartats, hauria millorat si l’hagués “tancat”
per la part inferior per evitar el pes excessiu del cel i de les masses de la dreta.
En l’apartat de l’originalitat, diríem que el lloc és el que és, i
l’autor, amb el que s’ha trobat davant, ens ha ofert un enquadrament amb bastanta informació, i bona nitidesa. Dels infinits
enquadraments possibles, ens n’ofereix un de prou ben tallat
i amb un contingut molt agradable; però altra cosa és de si es
tracta d’una imatge innovadora, i des d’aquest punt de vista es
pot considerar com a molt correcta, però sense ser excepcional.
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COMUNICATS
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Persones amigues de Mossen Rosell
Fa uns dies, AFOCER va col·laborar amb l’Associació Persones Amigues de Mossèn Rosell, de la millor manera que sabem fer, fotografiant. Ens van demanar, si els podíem fer una sessió fotogràfica del menjador social de cara a la seva utilització en elements
de comunicació, i per fer-ne difusió.
AFOCER, si alguna cosa tenim, és que intentem col·laborar i participar en les majors causes socials possibles, encara que sigui posant-hi un petit granet. Com aquestes n’hi haurà moltes més.

Imatges de Paco Archs

Textes e imatges: Cristina Alcaide

El passat mes d’octubre es va celebrar el XXVIII Congreso de la Confederación Española de Fotografía a Vilanova i la Geltrú.
Dissabte va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària, on es van aprovar els nous estatuts de la CEF, i l’Assemblea Ordinària, on després de debatre un gran nombre d’esmenes, es van aprovar els diferents reglaments proposats per la CEF (Concursos, Jurats,
Distincions, Premis Nacionals, etc.).
Dins la programació del Congrés, com ja és habitual, va tenir lloc la Gala de Premios de la Fotografia 2014 (Auditori Eduard Toldra,
Vilanova), on es van entregar les distincions CEF i FIAP recentment obtingudes y els Premis Nacionals CEF 2014. Es va entregar
el Premio Nacional 2014 al fotògraf Santos Moreno, el qual molt emocionat va agrair. També, molt emocionat, Miguel Parreño,
va rebre un homenatge.

COMUNICATS

XXVIII Congreso de la C.E.F. a Vilanova i la Geltrú

Cal destacar els premis rebuts pels nostres socis Adelina Putellas (Mestre CEF), Frederic Garrido (Mestre FIAP) i Frederic Sagués
(Excel·lencia FIAP). Enhorabona a tots tres!

Nota de Condol
Companyes i companys, com ja sabeu la majoria, el passat 21 d’octubre, ens va deixar la nostra amiga i companya Laura Franch, una gran pérdua, d’una persona generosa i forta, amb un cor immens,
ara només ens queda fer costat al nostre company Vicenç Semper, el necessitrem i ell també ens
necesita, entre tots l’hem de recolzar.
Fins sempre Laura.
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COMUNICATS

Entrevista a AFOCER
En la darrera Festa Major de Ripollet, Radio Ripollet, va entrevistar els membres d’AFOCER, Vicenç Semper i Joan Manel
Vera “Tito”, arran del taller infantil que es va fer en aquelles dates. En aquesta entrevista, van parlar sobretot del taller, però
també del present i el futur de l’Agrupació, així com les activitats i el moviment cultural que porta a terme.
Una entrevista amena, i divertida, que val la pena escoltar.

Podeu escoltar l’entrevista, al Vicenç i al Tito, en aquest mateix enllaç.
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Imatges de Paco Archs

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

Ja ho sabem: els temps avancen, i hi ha coses que es van quedant obsoletes. Al passejar pel món, si sabem mirar, hi ha
senyals per tot arreu d’antigues activitats: fonts, escoles, banys públics, senyals de trànsit, avisos i notícies, prohibicions,
acapte d’almoines... generalment es poden mirar amb simpatia, fins i tot amb una mica d’enyorança. També són motius
fotogràfics, que sovint ens permeten obrir una carpeta a l’arxiu, com de brocanter.

REPORTATGE VISUAL

Ha Passat El Temps, Però Encara Hi Son
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TALLER

Taller Infantil Festa Major de Ripollet
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.
Entre tots i totes, tenim un bon nombre de fotografies, que aviat veuran la
llum en forma de “audiovisual”
Emplaço els socis, que vinguin el proper taller infantil, a compartir dia amb
aquests nens, segur que acaben aprenent alguna cosa.
Que millor que demostrar amb imatges, el que hem dit anteriorment, veiem
una mostra de fotografies agafades per aquests “nanos”. Tot un èxit de participació, i agraïr els “nens grans” que van venir ajudar.
Esperem que disfruteu amb elles.
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TALLER
25

26

TALLER

TALLER

A continuació, les “petites bestioles” que van participar en el taller de fotografia a Ripollet (no coincideix noms amb fotografies):
Ada Cobo Moreno, Aina Nees Colomina, Aina Romero Buendia, Ainara Fernández, Alain Guirao Aguilera, Andrea López Rica, Araceli
Trigas, Daniel Gómez Lorenzo, Elisabeth Pérez, Gerard Alcaraz López, Gisela Castillejo Buendía, Joel Cánovas Martin, Laura Aranda
Rodríguez, Lucia Fernández Herrera, Lucia Larrosa, Manel Nees Colomina, María Briongos, Mariona Álvarez Pareja, Noa Reposo
García, Pau Valentín Vivó, Paula Romero García, Rita Obrero, Sergi Corral García, Thais Gassó i Noelia Requena.

27

EXPOSICIÓ

Vietnam vist per 14 fotògrafs
El passat Octubre, es va dur a terme a Ripollet, l’exposició de
14 fotògrafs, alguns d’ells membres d’AFOCER, exposaven una
mirada molt personal a més de 1.700 quilòmetres pel sud de
Vietnam.
Convidem als socis que si tenen l’oportunitat de veure-la, no se
la perdin, podran gaudir de l’exotisme de Vietnam.
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Imatges cedides per Laureà Piñol

El passat Setembre, es va dur a terme a AFOCER, el taller de Macrofotografia, amb en Francesc Muntada. Ens vam reunir uns 20 socis
per seguir, el que descobriríem els neòfits, un temps després, que
és una de les disciplines fotogràfiques més tècniques i que necessiten més paciència, de les que habitualment un no-professional
practica.

TALLER

Taller de Macrofotografia

El taller es va dividir en dues parts, una primera teòrica, on ens explicaven els fonaments de la Macrofotografia, així com les formules
per dur-ho a terme, i una segona practica sota la supervisió d’en
Francesc, en la part pràctica ens vam traslladar al riu que creua per
Cerdanyola, en un primer moment, no hi havia res a fotografiar, un
cop ens posem en situació, ens adonem que, si algú ens sobrava
en aquell paratge a part de mosquits, eren motius per fotografiar.
A continuació, uns exemples de les fotografies que es van fer en
aquest taller.
Cedides pels següents membres d’Afocer: Cristina Alcaide, Andrea Zamora, Vicenç Semper, José-Angel Sáez-Díez, Carles Altimiras, Pere Ramoneda, Josep Maria Oliver, Torcuato Balboa, Pep Gassó, Adelina Putellas, Javier Checa.
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EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
JOAN VERA BASSAS
Nom Exposició /
CANTÀBRIC
Data exposició / 27/10/2014     
Edat / 25
Professió / ESTUDIANT

Explica breument el contingut de l’exposició
Fotos sobre el mar cantàbric, paisatges i tot el que l’envolta.
Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes imatges?
Perquè he estat de vacances al País Basc i Astúries, i m’agraden molt els
paisatges on surt el mar.
Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb aquesta exposició?
Uns paisatges que m’han agradat molt des de el meu punt de vista.
Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
No hi ha cap tècnica especial, faig servir el Lightroom, estic aprenent a
fer fotos i a utilitzar el programa em queda molt per aprendre.
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EXPOSICIÓ D’AUTOR
33

EXPOSICIÓ D’AUTOR
34
Imatges cedides per Joan Lluís Expósito i Joan Manel Vera “Tito”

Des de sempre m’he sentit atret per la MACROFOTOGRAFIA;
però va ser el 2011 quan després de participar en un taller realitzat a Afotmir i impartit pel company especialista del tema: Isidre
Humet, vaig prendre la decisió d’incloure en els meus treballs
habituals aquesta temàtica fotogràfica.

Habitualment, el meu mètode de treball en camp i amb l’ordinador, és el següent:

A part de les satisfaccions fotogràfiques, la macrofotografia,
m’ha suposat ser més observador i pacient, a més d’aprofitar-me
dels beneficis que suposa estar molt temps entre la natura i que
mai abans havia experimentat i viscut tan intensament.

L’obertura del diafragma la decideixo en funció de la distància entre el subjecte i el fons :
* A més de 5 metres; poso 11 o 16.
* Entre 0,5 i 1 metre, utilitzo habitualment una obertura de 8.
* A menys de 0,4 metres, he arribat a utilitzar fins f : 2,8.

Per obtenir òptims resultats és més imprescindible que mai, la
conjuminació de les habilitats i coneixements tècnics, amb les
aptituds artístiques: enfocament precís, profunditat de camp
personalitzat, però reduïda; llum natural directa o contrallum i
també de suport, ja sigui natural o flaix rebotat o/i de farciment.
També és essencial, associar, l’harmonia cromàtica del subjecte
amb l’entorn i el fons, tot això reforçat per la composició: punt
de vista, perspectiva, colors i monocromies, etc, etc.
Amb aquest tipus de fotografia, sempre intento potenciar més
la part artística que la de document científic. Encara que dir artístic sigui una mica pretensiós, ja que em dóna la sensació, que
prioritzo més el costat tècnic al creatiu, probablement a causa
de la meva formació acadèmica i laboral.

Utilitzo una càmera Nikon D300 o D 800, amb l’objectiu Nikon
105mm / f : 2,8.

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/
COSME ORIOL
Nom Exposició /
FOTOGRAFIES DEL PETIT MÓN ANIMAL
QUE ENS ENVOLTA, TAN DESCONEGUT
COM INADVERTIT
Data exposició / 25/11/2014    
Edat / -Professió / --

Sempre que puc faig servir un trípode molt sòlid, amb un disparador a distància. Surto a fotografiar a primera hora del dia o a
últimes hores de la tarda; així la lluminositat és millor i més controlable. A VEGADES utilitzo el flaix de farciment a la cortineta
posterior a EV entre -2 i -3; amb suport d’un reflector blanc o platejat. El sistema de mesurament de la llum, ho decideixo en funció
del tipus de motiu, del seu entorn i del fons; amb preferència a
la Prioritat al Centre i la Matricial. La velocitat d’obturació, és de
1/250s.o superior; així, puc congelar els possibles moviments dels
insectes que estan aturats (no en vol). L’ISO, en AUTOMÀTIC (màx.
3200). I sempre que puc l’enfocament és en AUTOFOCUS.
Pel PROCESSAT, utilitzo d’inici el ViewNX2 de Nikon o/i el ACR; i
finalment PHOTOSHOP.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”

CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Setembre
APARTAT PAPER COLOR

1er · Carles Altimiras Martin

2n · Jaume Badia Bafalluy

3er - Josep Mª Oliver Sierra

APARTAT PAPER MONOCROM
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1er · Joan Lluis Expósito Genisio

2n · Javier Checa Colmena

3er - Carles Altimiras Martin

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Antoni Mañosas Bassa

2n · Magdalena Llorens Garcia

3er · Joan Mimó Bayó

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Jaume Badia Bafalluy

2n · Joan Mimó Bayó

3er · Silvia Ariza Garcia
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CONCURS SOCIALS

Resultat del Socials - Octubre
APARTAT PAPER COLOR

1er · Carles Altimiras Martin

2n · Jaume Badia Bafalluy

3er - Javier Checa Colmena

APARTAT PAPER MONOCROM
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1er · Javier Checa Colmena

2n · Pere Ramoneda Montagut

3er - Miquel Pons Bassas

CONCURS SOCIALS

APARTAT DIGITAL LLIURE

1er · Vicenç Semper Jurado

2n · Jaume Badia Bafalluy

3er · Miquel Pons Bassas

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Vicenç Semper Jurado

2n · Silvia Ariza Garcia

3er · Josep Mª Oliver Sierra
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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

Dolors Bassas / Josep Manel Requena
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

M. 673.510.411
P.O. BOX, 73
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS
CATALUNYA, ESPAÑA - SPAIN

afocer@afocer.cat
WWW.AFOCER.CAT

