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¿Quién es Rafa Badia? ¿Y cómo llegas al mundo de la foto-
grafía?
Fotografío desde hace más de 35 años, cuando mi padre me 
regaló una vieja cámara Voïgtlander que había por casa. Eso 
fue cuando tenía 13 años, allá por 1977. Con mi padre, abo-
gado de profesión pero fotógrafo apasionado, salía a hacer 
“paseos fotográficos” por Madrid. Luego estudié Ciencias de 
la Información y al licenciarme comencé a trabajar profesio-
nalmente como fotógrafo, principalmente para la sección de 
viajes de “El País”.

¿Qué equipo usas? ¿Y qué sueles llevar cuando sales a foto-
grafiar la calle?
El pasado abril cumplí 50 y mi mujer me regaló una pequeña 
cámara Sony “mirror-less”, con la que estoy encantado. Has-
ta entonces he estado trabajando con cámaras Nikon FM2 y 
lentes fijas, generalmente un 50mm. Desde finales de los 90 
hasta la pasada primavera me he concentrado en el disparo 
con diapositiva.

Nuestro entrevistado es de esos fotógrafos “desconocidos” 
para el gran público, con el que te cruzas un día, y descubres 
que tiene mucho a explicar, este fue mi caso, buscando infor-
mación, unas fotografías de “Street Photography”, llamaron 
mi atención, este hallazgo resultó ser de Rafa Badia, fotógra-
fo con una larga trayectoria a sus espaldas, editor gráfico en 
revistas de viajes como “Descubrir” y “Descobrir Catalunya”, 
entre otras, o las guías de viajes de “El Pais - Aguilar”, todo 
esto compaginándolo con su tarea de docente en la Escue-
la Grisart, autor del libro “A Barcelona (Ed. Arola, 2009)” o 
colaborando con el colectivo Calle35, del cual es miembro 
fundador. Podríamos empezar con la pregunta, “¿Si tienes 
tiempo para todo?”, pero sería muy obvia.

Text: Lluís Clotet · Imatges cedides per Rafa Badia

Me pregunto si a mí me agradaría que me hicieran una foto en ése momento. 
Si la respuesta es “no”, lo tengo claro: no la hago.

RAFA BADIA

© Mingo Venero

En el caso que sigas disparando con analógica. ¿Por qué lo 
prefieres a fotografiar con una digital?  
Del analógico me encanta el, literalmente, generar un docu-
mento físico. Y tener que concentrarte y disparar lo justo. Con 
diapositiva, además, debes exponer correctamente y no se 
puede reencuadrar. Para mí esta limitación es un incentivo. En 
ocasiones encuentro que el disparo digital es demasiado “fá-
cil”. Procuro disparar el digital con mentalidad analógica.

Hasta hace poco se le llamaba “fotografía documental”, en 
los últimos tiempos “Street Photography”, desde tu punto 
de vista, ¿Cómo definirías este tipo de fotografía?¿Crees que 
este tipo de fotografía se puede enseñar o es instinto?
En realidad hasta hace poco se  llamaba “straight photo”, es 
decir, fotografía directa. Lleva haciéndose desde principios de 
la fotografía como medio ya que hay un calotipo de Charles 
Negre, de 1851, de unos deshollinadores en un “quai” del Sena 
que es pura “street”. Siempre ha existido la voluntad de salir a 
registrar lo que ocurre en las calles. Yo me gano la vida como 
profesor de fotografía y creo que la foto urbana se puede y 
debe enseñar.
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¿Qué elementos te motivan el hecho de salir y hacer este tipo 
de fotografía?
Soy muy urbano, y me encantan las ciudades. Fotografiarlas es 
una manera de “hacerse” con ellas. Para mí el reto más intere-
sante es fotografiar tu propia ciudad, ya que debes luchar con-
tra la rutinización de la mirada, es decir, mirar sin ver, llevado 
por la fuerza de la costumbre y la prisa diaria.

Entrando en el tema, ¿Cuando sales a fotografiar, habitual-
mente sabes que quieres conseguir o las vas encontrando 
sobre la marcha?
Siempre sobre la marcha. No establezco ningún plan previo, 
como mucho visitar una zona de la ciudad. No busco las fotos, 
sino que las voy encontrando.

El gran problema de los fotógrafos amateurs: ¿cómo te acer-
cas o actúas delante de las personas que van a salir en la foto-
grafía? Entiendo que en algunos casos, ellos son conscientes 
de que les estas tomando una foto.
Es la gran cuestión en la foto de calle. Yo no pido permiso. Tra-
bajo rápido (en segundos), procuro ser discreto y respetuoso. 
Hay miles de fotos que no he tomado porque entendía  que fo-
tografiar, además de una intromisión, podía entenderse como 
una acción agresiva y poco respetuosa. No pasa nada por dejar 
“perder” fotos.

Hay situaciones que por “ética social/moral” no está bien vis-
to fotografiar, ¿Qué parámetros utilizas para decidir si una si-
tuación, en concreto, es para fotografiar o no?
Me pregunto si a mí me agradaría que me hicieran una foto en 
ése momento. Si la respuesta es “no”, lo tengo claro: no la hago.

¿Qué debe tener una fotografía, para que sea buena y no la 
descartes? Es decir, composición, luz, historia, etc, etc.
Medio en serio, medio en broma, he acuñado un lema, casi un 
“haiku”: “Todo es luz y composición. El resto es suceso, anéc-
dota”. Para mí, en fotografía de calle luz y composición son 
básicas, incluso más que el tema. Pero en el reportaje puro y 
duro, lo que prima es el tema, que debe procurar resolverse de 
manera efectiva y atractiva en términos visuales.
Viniendo de la pregunta anterior, ¿para hacer fotografía de 
calle, buscando puntos de vista diferentes, podríamos decir, 
que es bueno romper las normas de composición básicas?
Hay que experimentar, jugar, divertirse. La foto de calle es, so-
bre todo, ejercicio fotográfico. Hay que conocer las normas y 
procurar llevarlas un poco más lejos. Eso hicieron Robert Frank, 
Saul Leiter o William Klein hace más de medio siglo. ¡Y sus fotos 
todavía son vigentes!

¿Eres de los que reencuadras las fotografías, o la imagen que 
haces en ese momento, es la definitiva?
Como expuse antes, con las diapositivas no es posible, lo cual es 
un reto y, para mí, un incentivo. Ahora con el digital reconozco
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que a veces hago un reencuadre discreto, pero no me gusta 
(¡hasta me siento un poco culpable!). Creo que la foto se hace 
en la cámara, no en el ordenador.

¿Nos puedes contar alguna experiencia remarcable (para bien 
o para mal), que hayas tenido mientras fotografías?
Como todo el mundo, tengo centenares de anécdotas, pero nin-
guna remarcable por lo bueno o lo malo. Fotografiar es parte de 
la vida misma, así que me cuesta destacar una situación. Creo 
que hacer fotos me ayuda a ser feliz, lo cual es fantástico. Para 
mí está integrado en la experiencia cotidiana.

No quiero dejar de banda tú papel de editor, ¿Cómo definirías 
el oficio de editor gráfico?
Es la persona que articula un discurso fotográfico coherente, ya 
sea seleccionando y ordenando imágenes de varios autores o 
aconsejando a un fotógrafo para decidir cuáles y en que orden 
funcionan mejor sus fotos para elaborar un discurso. En el cam-
po editorial, podría definirse como el conector entre el fotógra-
fo y el director de arte de la publicación. Un trabajo bonito pero 
poco conocido y no siempre valorado, la verdad sea dicha.

Para un artículo, debes recibir muchas fotografías sobre el 
tema, ¿Qué valores utilizas a la hora de escoger las imágenes 
que lo conformaran?
Calidad fotográfica y ajuste al tema que se está tratando.
¿En algún momento de tu época de editor, has sido consciente, 
que alguna de las fotografía que han pasado por ti, podía ser 
relevante? (ya sea por su rareza, o por lo que explica, etc etc)
Si, en muchas ocasiones. Eso me ha pasado editando fotos de 
Navia para Altaïr y Viajes National Geographic, o con proyectos 
de gran envergadura, como “En el camino” del colectivo Ruido, 
o “El sexto continente”, de Mattia Insolera. Tambén me ha pa-
sado que, editando fotos de alumnos, he sido consciente que 
éstos llegarían lejos como fotógrafos.

La siguiente pregunta, la puedes contestar, como fotógrafo, 
editor o docente, y probablemente cada punto de vista, puede 
ser diferente ¿Qué características crees que necesita hoy en 
día un fotógrafo?
Más que talento, creo en la ilusión y en la perseverancia. Hacer 
buenas fotos, creer en ellas...y saber moverlas!
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Llegando al final de la entrevista, ¿nos puedes hablar de tus 
planes de futuro? (proyectos, libros, etc )
Siempre estoy con varios proyectos a la vez. Además de un 
proyecto de autoedición de un libro con poemas sobre fotos 
de Barcelona en “vertical”, ahora estoy trabajando  en otro so-
bre mi barrio (Sants, en Barcelona) en el que vivo desde hace 
4 años. También tengo entre manos un libro de ensayos sobre 
fotografía documental y, por supuesto, las acciones con los 
compañeros de Calle 35. Por si fuera poco, todavía me esperan 
300 carretes en blanco y negro por escanear (hace años que no 
puedo entrar en el laboratorio, por cuestiones de salud). Son 
negativos realizados entre 2006 y 2014.

Finalmente,  ¿Quieres añadir algún comentario más?
Si, aconsejo pasarlo bien y aprender de los maestros. Para mí 
sería muy duro no poder hacer más fotos; pero todavía peor 
no poder disfrutar con los fotolibros de los grandes, o en su 
defecto con las páginas web de los mejores autores, archivos 
y agencias.

Primero, agradecer a Rafa Badia, su amabilidad,  para respon-
der esta entrevista. Rafael Badia, es un fotógrafo que pue-
de hablar mucho sobre el tema y muy bien, y algunas de las 
preguntas se han tenido que quedar en la reserva, principal-
mente las relacionadas con su faceta de editor y de docente, 
no descarto en un futuro, si Rafael, lo acepta, seguir con otra 
entrevista, pero a día de hoy, podéis seguir sus fotografías y 
su carrera en las siguientes direcciones o encontrarlo por las 
calles de Barcelona:

Web personal: www.rafabadia.net
Colectivo Calle 35: www.calle35.com
Escola Internacional de Fotografia GrisArt: www.grisart.com

...

www.rafabadia.net
www.calle35.com
www.grisart.com
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Assamblea
Resum de l’assemblea general celebrada el dia 24 de Gener de 2015. La junta pel 2015, 
l’única variació respecte a la del 2014, és el canvi del vocal digital, que aquest any s’enca-
rregarà en Pere López, en comptes de l’Oscar Utrabo.

El tresorer Salvador Ribes va fer lectura de l’estat de comptes i detallar els ingressos i 
despeses. Comenta sobre la procedència dels ingressos que al ser de bàsicament en tres 
partides bastant proporcionades i diferenciades: per quota de socis, de cursos i subven-
cions ens dóna certa independència econòmica a l’hora de fer projectes i que aquest el 
camí a seguir. El nombre de socis ha pujat.

Pel que fa Activitats, aquest any 2014 ha sigut molt productiu, i el soci participant ha 
quedat content, s’han fet des de “petits tallers” a sortides de diversos dies, com pot ser: 
la sortida a la Garrotxa, o la tradicional anada a Perpinyà, a veure el VISA POUR L’IMAGE 
/ VISA OFF, el taller de Macro donat pel Francesc Muntada o de Time-Lapse amb Javier 
Guijarro, o el d’App donat per Pep Gassó, entre altres.

Els Cursos, segueixen a bon ritme, tant a Ripollet, com a Cerdanyola, juntament amb els 
“cursos” per a nens que es fan pel Roser de Maig, i la Festa Major de Ripollet, que cada 
cop tenen més participació, un fet força remarcable.

En els Concursos, la participació en els socials s’ha mantingut estable, i en aquest 2015, s’ha fomentat la participació en els de 
paper, mitjançant un taller d’impressió per a perdre la por. Tant al Sant Iscle com el Pere Viltró han tingut la mateixa tendència.

Des d’Exposicions, s’ha desbordat totes les expectatives i més, durant tot el 2014, s’han fet més de 40 exposicions, sumant les 
del local, així Cerdanyola, Ripollet i la del VISA OFF a Perpinya. Dir, que les exposicions al local, tenen força èxit, fins al punt, 
que pel 2015, ja és cobert.

La col·laboració amb altres entitats, aquest any ha estat molt intensa, diversos socis han fet de jurats en concursos, hem col·la-
borat amb entitats solidàries com “Veus sense Fronteres”, o el “Menjador Solidari dels amics de Mossèn Rosell”, així com en-
titats de cultura popular, com els Diables de Ripollet, en la seva festa popular. Sense deixar de banda, les col·laboracions amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola i el Patronat Municipal de Cultura i Joventut de Ripollet en assumptes culturals d’interès comú.

Per acabar, el president, vol donar les gràcies a tots, als membres de junta per l’esforç i dedicació per tirar endavant l’organit-
zació de les activitats de l’Agrupació. També agraeix als socis que han aportat el seu treball, les seves fotos, la seva il·lusió i, en 
definitiva, el seu granet de sorra per recolzar a l’Agrupació.

Aquest any, s’ha fet una memòria de tot el que s’ha fet i desfet a la nostra Agrupació, si algú vol donar-li una ullada, la trobareu 
fent “clic” a: “MEMÒRIA ANUAL AFOCER 2014”

http://www.afocer.cat/wp-content/publico/butlle/activitats_2014.pdf
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Dues Maneres de Mirar una Fotografia
Text: Laureà Piñol

Bàsicament, hi ha dues maneres de mirar una fotografia, o les obres d’art en general: la contemplació passiva, en la qual sim-
plement mirem i deixem que ens arribin les impressions visuals, o la contemplació activa, en la qual descrivim amb paraules el 
que estem veient: Podem pensar i expressar amb quina finalitat es va fer, en quin context cultural, el seu grau de realisme, els 
seus aspectes formals: enquadrament, composició i distribució dels elements, color...

Si ho traslladem als veredictes, si els membres d’un jurat es limiten a observar i puntuar en funció de les seves impressions 
subjectives, el resultat és un promig  fruit d’una contemplació passiva. Però si les impressions de cada membre es tradueixen 
en paraules, el resultat és el fruit de l’anàlisi, del contrast d’opinions, del diàleg i és molt més enriquidor per a la col·lectivitat 
que escolta, més enllà de l’acord o el desacord en aspectes puntuals.

Us exposo, però, un parell de problemes que afronten els jurats:

- Si un dels membres, per personalitat o per jerarquia, té una veu predominant, i acaba per arrossegar l’opinió dels   
 altres, el veredicte serà subjectiu. Cal que cada membre pugui exposar els seus criteris i siguin valorats pels altres.
- Els jurats ni són infal·libles, ni ho poden saber tot, però han de valorar el que veuen i posar-hi paraules. Un exemple:  
 imagineu una persona de tradició cultural budista, que ha de valorar una pintura romànica en la qual hi apareix un  
 home momificat però amb els ulls obert, i al seu costat un altre home amb túnica i una aurèola... El primer que obser 
 varà seran les figures molt definides, que miren de front, una composició molt simple  i unes tonalitats típiques dels  
 pigments de l’època, i segurament el situarà a l’alta edat mitjana (la més antiga), etc. Però si no és coneixedor de la  
 cultura cristiana, segurament no sabrà identificar ni l’escena, ni amb quina finalitat es va pintar. Està clar que l’obra  
 tingués un títol visible com “la resurrecció de Llàtzer”, l’observador es podria assabentar de què representa l’obra, i  
 que els personatges són Llàtzer i Crist. 

Quant a la finalitat... aquesta és una altra història: moltes vegades els jurats s’entesten en voler atribuir o explicar  la inten-
cionalitat, o no, de l’autor (si la foto és intencionada, si és casual, si... ) i segurament n’hi hauria prou explicant el que es veu a 
la imatge. De la mateixa manera que els concursants o els espectadors no poden pretendre que el jurat endevini intencions o 
continguts: el jurat no llegeix el títol de les obres, ni ho pots saber tot.

Per cert, en el cas de les pintures religioses antigues, com és ben sabut, la intencionalitat no era pintar-les perquè aleshores hi 
hagués més fe i estiguessin “de moda”, sinó perquè hi havia molta ignorància, la majoria de gent no sabia llegir i les pintures, 
els mosaics i les escultures eren la manera que tenia el clero per divulgar els evangelis... i imposar-se pel temor, amb la “fe”.

En fi, quan es va verbalitzar la memòria va ser quan la humanitat va evolucionar !

Ànim i assistiu als veredictes.

Ben cordialment,

Laureà Piñol
Soci núm. 19
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El començament d’aquest any ens ha sorprès amb una trista noticia, el 
traspàs de l’Enric Pàmies.

Parlo de sorpresa perquè, tot i que l’Enric ja tenia els seus anys, una 
setmana abans havia parlat amb ell per felicitar-li les festes de Nadal i 
em va comentar que es trobava be, inclús vam quedar per trobar-nos a 
la primavera per, amb l’excusa de fer un dinar, passar unes hores junts i 
xerrar una estona relaxadament ara, quan ja feia un temps que s’havia 
anat apartant de la primera línia de la Fotografia.

A mi, personalment, la seva pèrdua m’ha entristit molt, ja que sentia 
per ell una sincera estimació -que em consta era mútua- la qual s’havia 
anat teixint amb el tracte freqüent durant els més de vint anys en els 
quals l’Agrupació va organitzar les Biennals Aqüeducte. Cal recordar i agrair l’assessorament i el suport que l’Enric ens va donar 
durant aquell llarg període en el que llavors era president de la Federació Internacional, la màxima autoritat mundial en l’àmbit 
de la fotografia associativa. La seva col·laboració incondicional en tots els aspectes, va propiciar que l’Aqüeducte fos considerat 
com la millor Biennal del món, reconeixent -de facto- la capacitat organitzativa d’AFOCER, la qual cosa ens va fer, primer coneguts 
i després admirats arreu.

Com a persona, l’Enric era enèrgic i afable a l’hora, la seva alçada física es corresponia amb l’alçada humana, educat, sincer i pla-
ner, sempre disposat a col·laborar en el que se li demanava, en els últims temps, quan ja estava de tornada de tot, la seva figura 
bondadosa i amable, era com la de l’avi que tots haguéssim desitjat. Va tenir el cap clar fins a l’últim moment, deixant enllestit el 
seu recordatori que havia dissenyat personalment junt amb la llista de les persones a les quals volia que se’ls hi fes arribar quan 
fos el moment.

En l’aspecte personal, la seva absència deixa un buit que difícilment es podrà reomplir, i en l’àmbit fotogràfic, la nostra afició ha 
perdut una persona que va dedicar-li tota una vida, posant tota la seva experiència i els seus coneixements al nostre servei ja des 
dels seus inicis, quan de forma individual era el delegat de la FIAP a Espanya -en un moment en el que l’Estat on vivim estava, foto-
gràficament, marginat i aïllat del món- fins a l’última etapa de la seva vida en la qual va esdevenir-ne la màxima autoritat mundial. 
Personalment, he estat testimoni d’infinitat de mostres d’afecte que des de diversos països li feien arribar persones vinculades a 
entitats amb les quals s’havia relacionat en un moment o altre de la seva vida.

Ignoro, si el lloc on ara es troba té a veure amb la fotografia, però, estigui on estigui, ben segur que descansa en pau.

Jaume Badia

Miquel Pons
* XV concurs fotogràfic de l’Albera / Primer premi.
* Wiki Loves Monuments Espanya 2014 / 9è finalista
* Foto Zoo 2014-2015 / Primer premi (Categoria “Animals en moviment”)

Premis i Distincions
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Textes e imatges: Josep Mª Oliver

Nova Zelanda (Illa Nord)

Sembla que Nova Zelanda és un país molt remot i llunyà, i si 
mires només la cosa geogràfica, efectivament es així. Però un 
cop arribat, resulta que no ho és tant: la gent, la cultura, les ciu-
tats... et diuen que som cosins germans. Per cert, d’una branca 
afortunada de la família; la terra en què viuen és un regal dels 
déus, i la seva diversitat et recorda que no hi ets a Europa.

Nova Zelanda està formada per dues illes grans (entre les dues, 
fan com la meitat d’Espanya) i moltes de molt petites; habita-
da per uns quatre milions de persones i molts milions més de 
xais i vaques, lluita per conservar la meravellosa natura d’un 
país que va veure els primers colons europeus al segle XIX. Els 
maoris, poble d’origen polinesi, ja hi eren uns mil anys abans.

Les imatges que proposem aquí són de l’illa Nord: la més petita 
i més poblada. Tot i això, la seva natura és esplendorosa, acti-
vitat volcànica inclosa.

La badia d’Auckland té un clima temperat, i les vinyes, im-
portades pels colons europeus, hi creixen magníficament. 
Que fan un vi més que raonable; els blancs Chardonnay lo-
cals són genials. Totes les vinyes s’han de protegir amb xar-
xes, per desanimar als ocells.

Auckland és la ciutat més gran, molt ben situada al fons 
d’una gran badia. És una urbs moderna, de poc més d’un 
milió d’habitants, molt agradable de passejar, i amb unes 
rodalies increïbles de boniques.

També hi ha penya-segats... però que macos són els paisat-
ges costaners amb illes, verd, platgetes només accessibles 
en vaixell, i molt poca petja humana.
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Això és una canoa maori de cerimònia; és el dia de la Indepen-
dència, i surten a celebrar-ho com cal. Sort que fa bona mar, 
no hi veig clar com entomaria les onades sense trencar-se.

L’art maori és senzill en el concepte i detallat en la seva 
realització, reproduint esquemàticament figures humanes 
i motius geomètrics. En general, l’escultura és sobre fusta 
(i no sobre pedra) i s’ajuden de petxines de nacre pels ulls.

Això és la part baixa del troc d’un arbre gegantí, endèmic del 
país: un Kauri d’uns 2000 anys, que fa 4,4 m de diàmetre, 18 
m d’alçada recta de tronc, i 52 m d’alçada total. Abans molt 
estès, l’explotació abusiva de la seva fusta, molt apreciada, 
el va portar a prop de l’extinció. Aquest està al bosc protegit 
de Waipoua.
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Tota àrea geotèrmica que es preui de ser-ho ha de tenir l’in-
evitable bassal de llot bullent, fent bombolles, a l’abast de 
la càmera. Cal anar amb molt de compte amb els esquitxos.

Els colons europeus varen importar plantes i animals, que 
s’aclimataren força bé al clima temperat del país. Tanmateix, 
hi ha una munió d’espècies autòctones que sorprenen quan 
te les trobes, com aquesta au al mig d’un parc urbà.

Cap al centre de l’illa hi ha Rotorua, una àrea amb activitat 
geotermal. Aquest edifici, tot de fusta, es va construir com 
a balneari i hotel de super luxe; molt ben restaurat, ara és el 
museu local, molt interessant.

Les carreteres són bones, i generalment amb poc trànsit. 
Molt sovint travessen boscos, d’arbres i de falgueres gegants.
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Excursió a un volcà actiu: White Island, a unes dues hores de 
navegació de l’illa Nord. És tota una experiència: l’illa va tenir 
una indústria d’explotació del sofre produït pel volcà, que es 
va acabar de sobte per una erupció que va foragitar al per-
sonal. Els valerosos “guiris” van amb màscara de gas i casc...

L’altra ciutat gran de l’illa es Wellington, la capital. No tan 
moderna com Auckland, és molt agradable per passejar. Els 
diumenges hi ha mercat al port, i la banda del Salvation Army 
amenitza l’ocasió.

Nova Zelanda és país de falgueres, que es desenvolupen com 
petites palmeretes i omplen camps i boscos. Això és una fulla 
en plena fase de desenrotllament: la part inclosa dintre de la 
imatge pot fer un mig metre o així. Una falguera arborescent 
adulta fa uns 8 - 9 m d’alçada, i 3 - 4 m de diàmetre de la copa.

Exemple de l’anterior, una xemeneia de sofre pur, sorgit di-
rectament de l’interior de la terra.
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L’agradable façana marítima de Wellington. El port comercial 
va allunyar-se i va deixar uns espais aprofitables pels ciuta-
dans, per passejar, nedar i remar...

També es pot comprar peix directament a les barques que 
el pesquen. Només cal anar al port, i allà mateix ho tries, te’l 
tallen i filetegen, i cap a casa. Les restes van directament a les 
gavines locals.

... Com aquest personatge, que no s’acaba de decidir a cap-
bussar-se.
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© Glòria Molina

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. 

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 Miquel Pons, 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 Glòria Molina(moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO” MIQUEL PONS
Revelat 3
Color 3
Nitidesa i Definició 5
Enquadrament 3
Composició General 3
Originalitat 4

Revelat 3
Color 3
Nitidesa i Definició 4
Enquadrament 4
Composició General 4
Originalitat 4
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El revelat, pel meu gust, una mica just, amb el reflex més mar-
cat i un pèl més de contrast a la zona del bassal, hagués tingut 
quelcom més de força. Dominant (segons el meu monitor), una 
mica “magentosa”.

D’acord amb el comentari del punt anterior, doncs la tempera-
tura de color (matis) es decanta lleugerament cap el magenta. 

La nitidesa òptica és correcta, fins i tot tenim un bon detall a 
les ones produïdes per les gotes d’aigua que suposo cauen de 
l’arbre. 
 
Com a reflex li falta una mica de “força” com a enquadrament, 
crec que és correcta, els elements que vol mostrar estan be dins 
de la superfície de la imatge, i la situació, en quant a marges, 
sensació d’equilibri entre els elements també, altre cosa és la 
composició, que tot seguit comentaré. 

No és dogma, només un punt de vista més, tal qual està la veig 
“pobre”, aquesta mateixa imatge pot tenir diferents representa-
cions, annexo exemple a baix, sobretot, no vull que sigui inter-
pretat com a falta de respecte, respecto totalment la foto que 
presenta el/la seu autor/a, només intento aportar un punt de 
vista particular, que crec que tindria més interès compositiu. Gi-
rant la imatge en sentit vertical, i després sí que, a gust del sentit 
de lectura de cadascú, es pot girar horitzontalment o no, amb el 
contrast una mica més pujat, ens dona crec que una força grà-
fica més gran i l’arbre el presenta en la seva posició “natural”. 

És interessant que el/la autor/a hagi “vist” aquest detall, és 
d’aquells, que afortunadament la fotografia ens aporta i ens fan 
més observadors/es..., de vegades, no és fàcil veure dins d’un 
bassal.

El revelat d’aquesta fotografia és força millorable. Observant la 
corba de nivells s’observa clarament que la banda de les altes 
llums no està ben ajustada. Pel meu gust inclús caldria donar 
més llum al toll d’aigua on es reflexa l’arbre, ja que és el punt 
d’interès de la foto, sense cremar la zona de blancs de la part 
superior esquerra. Augmentaria també una mica el contrast, i 
tot plegat faria que la foto fos més viva, es veu una mica plana. 

El color és un altre dels punts febles, relacionat també amb el 
revelat poc encertat. Es veu clarament que el balanç de blancs 
no està ben ajustat, ja que observant els valors dels canals de 
color es veu com predomina el vermell per sobre el verd i blau. 
Això fa que la zona principal de la foto, l’asfalt amb el reflex de 
l’arbre, es vegi amb una dominant marronosa. No sé si l’autor 
ha buscat precisament una foto amb tons càlids, però crec que 
seria més encertat corregir aquesta dominant. 

La nitidesa i la definició em semblen molt correctes. Ampliant la 
foto al 100% es veu bona definició a tota la foto, però especial-
ment a la zona del bassal d’aigua i l’arbre reflectit, amb un detall 
molt encertat. La zona verda de la part superior també té una 
definició correcta. 

Tenint en compte el que l’autor ens vols ensenyar, crec que l’en-
quadrament és força encertat. Potser es podria tallar una mica 
la foto per la part dreta i la foto milloraria una mica, però tal 
com està, la part interessant ocupa la major part de la foto i la 
resta no distreu l’atenció. 

La composició general és interessant, caldria veure l’entorn per 
saber si es podria haver trobat un altre punt de vista, però pel 
que es veu sembla que el lloc no dona per gaires possibilitats. 

La foto trobo que és força original. Tot i que veiem a sovint foto-
grafies de reflexes, aquesta en general la trobo força atractiva, 
ja que ha aconseguit captar l’arbre sencer en un toll d’aigua, i 
això conjuntament amb l’asfalt del voltant, dona a tota la foto 
una textura molt atractiva. Amb un millor processat la foto 
guanyaria força.

Opinió del Joan Manel Vera “Tito” Opinió de Miquel Pons
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Imatges de Pere López, Vicenç Semper  / Joan Manel Vera “Tito” , Paco Archs / Lluís Clotet

Dijous d’Activitats

Dins de les activitats programades per als dijous al nostre local social, les darreres sessions han estat diverses: 

- Presentació del calendari del “Blues” i de la ONG “Veus sense Fronteres”, en tots dos ha participat la nostra Associació .

- Hem “visitat” països com Polònia i racons com Cabo de Gata .

- Hem conegut una mica més l’obra dels fotògrafs S. Salgado i Gervasi Sánchez i hem debatut sobre la fotografia de reportatge .

- Hem vist les possibilitats de la tècnica del Focus Stacking .

Vull agrair als socis ( Javier Checa , Tito, Ana Barbero i Pep Gassó ) que han compartit fotografies, viatges i els seus coneixements 
amb tots nosaltres i animo a la resta de socis a participar en aquest espai , que és el de tots .

Recordar que aquestes activitats es realitzen els dijous cada quinze dies, a les 22 hores, i que estan obertes a la participació de 
qualsevol soci .

Espero els vostres suggeriments al correu  dijous@afocer.cat

Animeu-vos  !!!

Text: Pere López

(c) Photo Taschen
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Quan el fotògraf es passeja per un poble o ciutat, en té a l’abast una gran varietat de temes. Un que en dona molt de joc són els 
relacionats amb l’activitat comercial; les botigues, grans o (especialment) petites, poden ser molt atractives. Aparadors, interiors
(demanant permís, ep) i potser els comerciants donen motius per prémer el gallet.

Us proposem unes mostres: des de teatres reconvertits en llibreries, a botigues que han canviat el producte però no el rètol, apa-
radors de luxe o de barri, productes insòlits o presentats amb enginy... generalment són d’un cert barroquisme.

Botigues i Comerços
Texts e imatges: Josep Mª Oliver
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A principis de Gener, es va dur a terme, el taller d’impressió, una bona proposta de cara a potenciar la participació dels con-
cursos socials de paper, d’aquest any. Aquesta proposta neix, de voler “provocar” als nous socis que no s’atreveixen a donar el 
salt del digital al paper, però també anava dirigit a socis que porten molt 
temps a l’Agrupació, donin també el salt. 

La rebuda d’aquesta proposta, va superar les expectatives, d’anar a fer-se 
en un dia, es va passar a quatre dies amb deu alumnes per dia, que van 
poder perdre la por a fer servir el nou plotter, on se’ls va ensenyar el fun-
cionament i les recomanacions per treure bons resultats en la impressió.  

Donar les gràcies als tutors dels tallers que s’ho van treballar molt, per 
que tot fos un èxit, fins el punt de traslladar el laboratori de la seva aula 
al local de l’Agrupació, els nostres companys,  Joan Manel Vera “Tito” i 
Vicenç Semper.

Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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Diada Cultural i Mostra de Bestiari

El passat 26 d’Octubre, els Diables de Ripollet van celebrar la Diada Cultural i Mostra de Bestiari, on es va celebrà el XV Aniversari 
de la seva bèstia el Poll Foll, amb la participació del voltant de 25 bèsties d’arreu de Catalunya i nombroses entitats de Ripollet. 

Uns dies abans és van posar en contacte amb l’Agrupació per si podíem fer una col·laboració, es a dir, anar a passar la jornada 
amb ells per fer-los un seguiment fotogràfic. Com es habitual, no ens vam negar i alguns dels nostres socis van participar en la 
festa. El dia va començar cap les nou del mati, amb els trabucaires i va acabar prop 
de les nou de la nit, amb l’entrada a plaça de les besties per què poguessin fer el seu 
ball de gala, entremig, sardanes, balls de gitanes, gegants i castellers, abans de la 
traca final, l’entrada dels diables amb les besties.

Una jornada força divertida però a la vegada esgotant, sobretot pels socis que van 
estar-hi tot el dia, encara que no crec equivocar-me, si dic que no els importaria re-
petir. Entre totes les corredisses amunt i avall d’acte en acte, vam assistir a l’entrega 
d’un petit detall d’agraïment per part de l’organització, que va recollir el nostre 
company  Tito i podeu veure-ho al local d’AFOCER.

Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito” i Lluís Clotet
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Text: Pere Ramoneda

La sortida de tardor d’enguany ha estat a la “Fageda d’en Jordà” i els seus voltants. El temps ens va acompanyar perquè no ens 
va ploure però no ens va fer tardor. Tots els arbres eren completament verds i el bosc no tenia encara aquells tons màgics de la 
tardor.  Quan varem arribar el primer que varem fer va ser anar al saltant d’aigua de Can Batlle molt a prop del càmping a on ens 
allotjaríem, envoltat per tots els volcans. Aquest salt d’aigua es un racó molt maco i que dona molt de joc fotogràficament. Per 
arribar-hi varem fer poc mes de 850 mt. de camí per una petita pista forestal. Al tornar cap al autocar ens varem creuar amb uns 
quants cavalls amb els seus respectius genets, que com es d’esperar no es varen poder escapar de les nostres càmeres. Després 
varem anar a dinar al càmping. El menjar no estava malament però tampoc era alta cuina volcànica...

Per la tarda varem fer una excursió per la fageda. La llàstima va ser trobar un munt de gent, pràcticament era la rambla de Barcelo-
na però amb mes arbres. Tot i així varem trobar recons i es van fer fotos. El vespre vam sopar al càmping. Mentre esperàvem l’hora 
del sopar ens varem prendre unes cerveses, Martinis, etc (tot menys aigua) i alguns varen jugar al dòmino  amb una fitxa menys 
sense saber-ho i encara l’estant buscant...

El diumenge al matí varem anar a fer una petita excursió per el volcà Corscat, caminant per les seves graves volcàniques vermello-
ses. També varem aprofitar per fer alguns macros d’insectes i flora dels voltants. Després vam anar a Olot a on alguns van pujar al 
Montsacopa per veure unes vistes espectaculars de la Garrotxa. Cadascú va fer la seva i vam dinar a on varem poder perquè tots 
els restaurants eren plens. En resum el viatge va anar força bé i en bona companyia. A la sortida es veien alguns socis nous, fet que 
ens anima a seguir organitzant sortides de grup.
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Imatges cedides pels següents membres d’Afocer: Carles Altimiras, Pere Ramoneda, Josep M. Oliver, Torcuato Balboa, 
Pere López, Paco Archs, Miquel Pons, Salvador Ribes i Joan Manel Vera “Tito”
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Imatge de Joan Manel Vera “Tito”

Com cada final d’any, el passat di 19 de Desembre de 2014, es va reunir a l’Ateneu de Cerdanyola, la Sra. Maria Dolors Bahí i en 
Josep Lois de A.F. Cine Club Bahía de Palamós i el Sr. Txema Lacunza, d’Afotmir, els quals van constituir el jurat del 31è Concurs 
Social “Pere Viltró 2014”.

Després d’efectuar el veredicte dels tres apartats, la classificació del concurs queda la següent forma:

- Primer premi per Javier Checa.
- Segon premi per Joan Mimó.
- Tercer Premi per Vicenç Semper.
- Accèssit Monocrom per Joan Lluís Expósito.
- Accèssit Color per Pere Ramoneda.
- Accèssit Imatge Digital per Magda Llorens.

Moltes felicitats als premiats.



1er Premi · Joan Lluís Expósito

4art Premi · Joan Mimó 

2on Premi · Agustí Padilla

5è Premi · Antoni Boixadós

3er Premi · Javier Checa

6è Premi · Pere Ramoneda

Membres del jurat
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El passat di 19 de Desembre de 2014, es va reunir a l’Ateneu de 
Cerdanyola, la Sra. Maria Dolors Bahí i en Josep Lois de A.F. Cine 
Club Bahía de Palamós i el Sr. Txema Lacunza, d’Afotmir, els quals 
van constituir el jurat del 39è Concurs “L’Aplec de Sant Iscle”.

Després d’efectuar el veredicte, es van atorgar sis premis. Moltes 
felicitats als premiats.

- Primer premi, per a Joan Lluís Expósito (Cerdanyola del Vallès).
- Segon premi per a Agustí Padilla (Badia del Vallés).
- Tercer premi per a Javier Checa (Castellbisbal). 
- Quart premi per a Joan Mimó (Ripollet)
- Cinquè premi per a Antoni Boixadós (Terrassa).
- Sisè premi per a Pere Ramoneda (Cerdanyola del Vallés).

39è Concurs Fotogràfic l’Aplec de Sant Iscle
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El passat 17 de Gener, es va dur a terme a l’Ateneu de Cer-
danyola, l’acte d’entrega de premis i d’inauguració del 39è 
Concurs Fotogràfic de Sant Iscle, va assistir en representació 
de l’Ajuntament de Cerdanyola, Eulàlia Mimó, que va valorar 
de forma molt positiva la participació en el concurs, i animar 
a tots els participants a seguir. El primer premi ha estat per 
Joan Lluís Expósito. L’exposició de les imatges guanyadores i 
una selecció de les finalistes són exposades a l’Ateneu durant 
un mes.

Imatge de Joan Manel Vera “Tito”
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Sopar de Germanor 

El passat 24 de Gener es va celebrar el tradicional sopar de germanor que organitza la 
nostra Agrupació. A l’esdeveniment van quasi mig centenar de socis i sòcies, on tots 
ells van gaudir d’un bon sopar a La Tasca de Ca l’Enric. Durant el transcurs del sopar 
es van lliurar tot un seguit de mèrits, diplomes a la participació i distincions, entre 
altres els premis Mussol i els premis Pere Viltró. Aquest any s’ha entregat un “ex.
Afocer” al nostre company Salbador Ribes, com a reconeixement a la seva tasca dins 
de la nostra agrupació.

També es va lliurar una placa com a “Soci de Mèrit” a Joan Palmer, ex-president de la 
C.E.F, la seva ajuda i vinculació amb la nostra agrupació.  

Finalment el sopar va concloure amb l’intercanvi de fotografies, a manera d’amic in-
visible, que ja és tradicional en aquest sopar anual. Tot plegat una bona vetllada en-
voltada d’un bon ambient!!! 

Esperem que pel proper sopar, superem la cinquantena, animeu-vos.
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Imatges cedides per: Joan Manel Vera “Tito”  i Joan Lluís Expósito



34

Autor/  
JOSEP MARIA OLIVER
Nom Exposició / 
TEMPLES
Data exposició / 28/11/2014     
Edat / 65
Professió / JUBILAT, PENSIONISTA, 
       RETIRAT, EMÈRIT, FELIÇ

Explica breument el contingut de l’exposició
Es tracta de mostrar diverses formes que poden tenir els llocs que 
la gent utilitza per comunicar-se amb la divinitat. Poden ser in-
drets molt grans i luxosos, o petits i casolans; però sempre hi ha 
un interès fotogràfic, si el saps buscar.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 
imatges?
Sóc un fotògraf ambulant, i els “llocs sagrats” que em vaig trobant 
em mereixen molt d’interès i curiositat. Les imatges de temples 
son part important del meu arxiu fotogràfic. i el problema ha es-
tat la selecció.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb 
aquesta exposició?
La gran varietat d’aspectes que poden tenir els llocs de contacte 
dels homes amb el que consideren superior, i les seves possibi-
litats per obtenir imatges interessants. En aquesta ocasió no he 
volgut donar protagonisme a les figures humanes en el context 
religiós, entenc que es tracta d’una temàtica diferent i que mereix 
ser tractada a part.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Es tracta d’imatges preses en un context de viatge turístic, amb 
una reflex APS-C, en JPEG i sense trespeus. No tenen cap trac-
tament posterior que calgui explicar: senzillament una mica de 
millora, potser una retallada, i prou.
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Imatges cedides per Laureà Piñol i Lluís Clotet
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Autor/  
JOAN MANUEL VERA ORTIZ “TITO”
Nom Exposició / 
INDIGÈNCIA
Data exposició / 31/01/2015    
Edat / 57
Professió / BANCA

Explicar brevemente el contenido de la expo.
Tracta sobre la gent abocada al carrer, sense recursos, que viu 
(malviu) pidolant i de la generositat dels demés, remenant es-
combraries, papereres, per obtenir quelcom per poder mante-
nir-se mínimament.

 ¿Por qué esta temática? ¿Por qué te has decidido por estas 
imágenes?
Perquè és un tema que cada dia es veu més al carrer, com he co-
mentat en alguna conversa, el carrer està ple de gots, persones 
demanant amb un got a la mà, perquè li arribi alguna almoina, 
i…, cada vegada hi ha més. És per preocupar-se.

¿Qué has querido conseguir o qué pretendes transmitir con 
esta expo?
Res en concret, i…, potser que ens adonem tots una mica de 
quin món estem fent i construint, en quant a desigualtat, egois-
me, insolidaritat,

¿Utilización de algún proceso o temática que quieras destacar?
Fotografia en blanc i negre, “revelada” exclusivament amb Ligh-
troom.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Javier Checa Colmena 

1er · Javier Checa Colmena 2n · Jaume Badia Bafalluy 3er - Joan Lluis Expósito Genisio 

2n · Vicenç Semper Jurado 3er - Jaume Badia Bafalluy 
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Magdalena Llorens Garcia 2n · Joan Mimó Bayó  3er · Francisco Escalante Cañón

1er · José-Ángel Sáez-Díez González 2n · Silvia Ariza Garcia 3er · Magdalena Llorens Garcia 
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Joan Mimó Bayó

1er · Joan Mimó Bayó  2n · Pere Ramoneda Montagut 3er - Javier Checa Colmena 

2n · Glòria Molina Giralt  3er - Joan Manuel Vera Ortiz
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Jordi Blasco i Gombau 2n · Joan Mimó Bayó 3er · Carlos Serrano Schop 

1er · Jaume Badia Bafalluy 2n · Maria Núria Moreno Cendrós 3er · Sonia López Aranda
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APARTAT PAPER MONOCROM APARTAT PAPER COLOR

Expósito Genisio, Joan LLuis 89

Ramoneda Montagut, Pere 86,33

Semper Jurado, Vicenç 85,33

Badia Bafalluy, Jaume 84,67

Pons Bassas, Miquel 83,33

Checa Colmena, Javier 83,33

Altimiras Martin, Carles 79

Vera Ortiz, Joan Manuel 77,33

Moreno Cendrós, Maria Núria 35

Oliver Sierra, Josep Mª 29,33

Juncadella Juan, Xavier 22,67

Zamora Burgués, Andrea 18,33

Balboa Cruz, Torcuato 13,67

Gassó Leiva, Pep 13,67

Sáez-Díez González, José-Ángel 13

Mimó Bayó, Joan 12,33

Mañosas Bassa, Antoni 12

Barbero Asensio, Ana Maria 11

Almendros Picazo, Francisco 10

Ariza Garcia, Silvia 5,33

Badia Bafalluy, Jaume 88

Ramoneda Montagut, Pere 86,67

Semper Jurado, Vicenç 85

Expósito Genisio, Joan LLuis 82,33

Altimiras Martin, Carles 81

Checa Colmena, Javier 80,33

Pons Bassas, Miquel 78,67

Oliver Sierra, Josep Mª 72,67

Vera Ortiz, Joan Manuel 72,33

Moreno Cendrós, Maria Núria 38

Juncadella Juan, Xavier 28

Zamora Burgués, Andrea 23,33

Mimó Bayó, Joan 18

Gassó Leiva, Pep 17

Barbero Asensio, Ana Maria 12

Mañosas Bassa, Antoni 11,67

Sáez-Díez González, José-Ángel 11,33

Balboa Cruz, Torcuato 11

Almendros Picazo, Francisco 10

Ariza Garcia, Silvia 6,33

El nostre company Javier Checa, posa a la venda tot el seu material de Canon, pràcticament nou, per canvi de marca. 
Per posar-se en contacte amb ell, li podeu enviar un correu electrònic, a jcheca1965@gmail.com

Flash Anular Nissin MF18 - 180€     Flash Nissin Di866 MARK II - 100€
Objetivo Canon EF 100mm f2,8 L Macro USM IS - 500€  Objetivo Canon Extender EF 2x III - 200€
Objetivo Zeiss Distagon T* 2.8/21 ZE - 1.000€   Tubos de extensión macro - 50€

Venda material Canon
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APARTAT DIGITAL

APARTAT TEMÀTIC

Mimó Bayó, Joan 91,67

Llorens Garcia, Magdalena 87,67

Sáez-Díez González, José-Ángel 87,67

Semper Jurado, Vicenç 86,33

Marín Amatller, Antoni 84

Pons Bassas, Miquel 82,67

Badia Bafalluy, Jaume 79,33

Loncà Calafell, Xavier 78,33

Mimó Bayó, Josep 75

Ariza Garcia, Silvia 75

Sancho Torres, Ricard 73

Oliver Sierra, Josep Mª 72,67

Altimiras Martin, Carles 71

Saiz Teva, Emilio 70,33

Balboa Cruz, Torcuato 69,67

Mañosas Bassa, Antoni 68,33

Escalante Cañón, Francisco 63,33

Uriz Rodriguez, Josep Antoni 63

Checa Colmena, Javier 62,67

López Aranda, Sonia 58

Lopez Morales, Pere 57,33

Molina Giralt, Glòria 57

Prenas Ares, Emili 55,67

Moreno Cendrós, Maria Núria 55,33

Tomas Gran, Joan 47,67

Pérez Subirà, Manel 45,67

Massó Soler, Eduard 38,33

Blasco i Gombau, Jordi 37,33

Prades Fullola, Jordi 34,33

Belvis Rabionet, Francesc 33,33

Expósito Genisio, Joan LLuis 33

Hernando Garcia, Pedro 27,33

Barbero Asensio, Ana Maria 23

Arroyo García, Anabel 20,67

Martínez Jante, Pedro 17,67

Márquez Zamora, Mª Jesus 17,67

Ramoneda Montagut, Pere 16,33

Franch Franch, Laura 15,67

Vega Hernandez, Rafael 13,33

Mimó Bayó, Joan 75,33

Semper Jurado, Vicenç 72

Sáez-Díez González, José-Ángel 71,67

Llorens Garcia, Magdalena 71

Marín Amatller, Antoni 69,33

Pons Bassas, Miquel 68,67

Badia Bafalluy, Jaume 64,33

Escalante Cañón, Francisco 63,33

Oliver Sierra, Josep Mª 63

Loncà Calafell, Xavier 63

Ariza Garcia, Silvia 62,33

Mimó Bayó, Josep 62,33

Altimiras Martin, Carles 61,33

Sancho Torres, Ricard 61,33

Saiz Teva, Emilio 59,33

Balboa Cruz, Torcuato 58,67

López Aranda, Sonia 58

Lopez Morales, Pere 57,33

Molina Giralt, Glòria 57

Mañosas Bassa, Antoni 56,33

Casado Martínez, Carlos 13,33

Vera Ortiz, Joan Manuel 13

Bustos Insausti, Galo 12,67

Muñoz Horta, Raquel 12

Juncadella Juan, Xavier 9,33

Andreu Segura, Jordi 8

Archs Teruel, Francisco 7

López Serrano, Marina 4,67

Prenas Ares, Emili 55,67

Moreno Cendrós, Maria Núria 55,33

Uriz Rodriguez, Josep Antoni 52,67

Checa Colmena, Javier 47,67

Tomas Gran, Joan 47,67

Pérez Subirà, Manel 45,67

Massó Soler, Eduard 38,33

Blasco i Gombau, Jordi 37,33

Prades Fullola, Jordi 34,33

Belvis Rabionet, Francesc 33,33

Hernando Garcia, Pedro 27,33

Barbero Asensio, Ana Maria 23

Arroyo García, Anabel 20,67

Expósito Genisio, Joan LLuis 20

Márquez Zamora, Mª Jesus 17,67

Martínez Jante, Pedro 17,67

Franch Franch, Laura 15,67

Casado Martínez, Carlos 13,33

Vega Hernandez, Rafael 13,33

Bustos Insausti, Galo 12,67

Muñoz Horta, Raquel 12

Andreu Segura, Jordi 8

Archs Teruel, Francisco 7

López Serrano, Marina 4,67
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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 Pere López

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

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


