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Sortida a les Bardenas Reales

Hola companys. Com ja sabeu molts de vosaltres, aquesta ve-
gada hem fet una sortida a les Bardenas Reales, ubicades a 
Navarra. És una extensió de territori de 41.845 hectàrees (418 
km²) equivalent quasi a la superfície d’Andorra. Les Bardenes 
tenen 3 espais geogràfics diferenciats per la seva climatologia 
i orografia: Bardena blanca, Bardena negra i el Plano. Nosal-
tres vàrem visitar la Bardena blanca, depressió central, de sòl 
d’aspecte semi desèrtic, terres argiloses i pràcticament nues 
de vegetació. Si voleu més informació del tema, la podeu veu-
re a qualsevol enllaç per Internet http://www.bardenasreales.
es/inicio.php.

A la sortida vàrem anar 44 persones i dos xofers per no te-
nir problemes amb el “joiós” tacògraf, amb un autocar nou 
de trinca de 60 places, que inclús tenia wifi. El temps ens va 
acompanyar força, tot i que no les teníem totes perquè al 
matí, quan estàvem arribant varen caure quatre gotes. Només 
arribar vàrem dinar a una braseria a on ja ens tenien reserva-
des les taules. El menjar va estar força bé tots els dies, inclús 
el dinar del dissabte que era un bufet lliure i a on més d’un per 
no dir tots vàrem menjar generosament... fins i tot algú que 
feia règim. Tant la tarda del divendres com el matí del dissabte 
vam estar amb l’Iñaki (el nostre guia) que ens va portar per 
un dels recorreguts més interessants de les Bardenas. En una 
altra dimensió més petita i respectant les distancies sembla-
va però un petit Grand Canyon, amb uns barrancs laberíntics 
i unes valls a on sobresurten el que els navarresos en diuen 
els Cabezos, uns promontoris de terres argiloses esculpides 
amb formes capritxoses, essent un dels més espectaculars 
el Castildetierra. Vam poder fotografiar abruptes esquerdes 
amb uns solcs d’uns quants metres de fondària i amb un as-
pecte desèrtic que va donar força tema fotogràfic. El dissabte 
al matí vam matinar per sortir a les 6 a.m. esmorzats i tot, 
per poder enganxar les bones llums. El cel estava ennuvolat 
com diu el meu amic Miquel... Des del meu punt de vista el cel 
estava molt bé, amb núvols, no massa compactes i una llum 
interessant, una temperatura agradable i molt bona compan-
yia. Vam passejar pel fons d’un petit “Grand Canyon” a on ens 

Text: Pere Ramoneda

trobàvem espais amb aigua, enfangats i a on un dels nostres 
companys hi va caure de cul. La fotografia és molt perillosa... 
També vam estar al cim d’una de les planes, amb una alçada i 
unes vistes espectaculars com podreu veure amb algunes de les 
fotografies que us posem en el butlletí. Tot el recorregut està 
marcat. Tenim però forces llocs que no hi pots anar ni caminant. 
Com anècdota personal puc afegir que un servidor, en Miquel 
Pons, Rafael Aguilar i en Xavi Loncà portats per l’entusiasme de 
la nostra afició i sense adonar-nos, vàrem acabar entrant en un 
espai protegit amb l’afegit que va passar un vehicle 4x4 amb 
un guarda forestal i ens va fer retrocedir, amb cara seriosa i la 
pregunta una mica irònica de “que os passa, os habeis perdido!”. 
Tot plegat érem a 100 mts. de la pista forestal! Al final però tot 
va acabar més que bé. Ell era aficionat a la fotografia, va veure 
les Canon (ell és canonista) i vam estar parlant d’òptiques, etc. 
La cara li va canviar amb un somriure d’orella a orella i tenia 
unes ganes de xarrar que no parava (suposo que donar voltes 
tot el dia pels 418 Km² al final ha de ser monòton). Fins i tot em 
va demanar la nostra web d’Afocer per poder contactar amb no-
saltres i fer-nos amics pel Facebook etc. El dissabte, quan ja tor-

Imatges cedides per José Antoni Uriz, Josep Mimó, Mª Ángeles Benítez, Manel Navarro, 
Miquel Pons, Paco Archs, Pep Gassó, Pere Ramoneda, Rafael Aguilar, Salvador Ribes, 
Torcuato Balboa, Xavi Loncà.
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nàvem cap l’hotel amb el guia que anava davant amb el seu 4x4 ens vàrem 
topar amb 5 vehicles buggies amb els conductors abillats tanmateix com si 
anessin al Paris-Dakar, que passaven impunement pel mig de les bardenas. 
El nostre guia perplex pel que estava veient ho va filmar i ho va comunicar 
els primers guardes forestals que va trobar i que varen sortir espitats a la 
recerca dels personatges.

El dissabte a la tarda, després de dinar estàvem una mica cansats i vàrem 
decidir fer una bona migdiada de quasi dues hores (algú la va fer de 4 o 5 
hores) i vam anar a Tudela a donar una volta. Molt ambient, música i festa a 
dojo. Alguns van sortir firats amb uns espàrrecs aprofitant que era la festa 
de la verdura a Tudela. Tant l’hotel com el seu director en Fran ens varen 
atendre molt bé tot i que en l’àmbit particular em va “rondinar” vàries ve-
gades que “nos habia vendido muy barato las habitaciones”...

Bé ja no me’n rotllo més perquè el nostre editor i dissenyador en Lluís Clo-
tet m’ho tallarà a la meitat.

Animo a la gent que no ve mai a les sortides que ho faci i podrà gaudir 
de l’intercanvi de les experiències fotogràfiques i l’amistat com a resultat 
d’aquesta afició.

Pere Ramoneda
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Inauguració de la Nova Biblioteca Central
El passat 28 de Març, es va celebrar a Cerdanyola, la inaugu-
ració de la nova Biblioteca Central, després de mesos d’obres, 
amb una gran festa. L’acte més simbòlic del dia va ser la cadena 
humana entre l’antiga i la nova biblioteca, per traslladar entre 
tots els últims llibres, una cadena que va unir grans i petits en 
una fita comú. El recorregut de la cadena, dividida en 28 trams 
corresponents a les 28 lletres de l’abecedari. Una festa de la 
ciutadania que va acabar la jornada amb el concert de The Dry 
River Stompers.
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Imatges cedides per Raul Jorquera, Manel Navarro i Joan Manel Vera “Tito”
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Textes e imatges: Josep Mª Oliver

Nova Zelanda (Illa Sud)

A l’anterior butlletí havíem fet la volta de l’illa Nord de Nova 
Zelanda. Ara, un cop travessat en Ferri l’estret de Cook, que 
separa ambdues illes, anem a fer el tombet per l’illa Sud.

Aquesta illa és la més gran, la menys poblada, la més salvatge 
i, molt probablement, la més grandiosa i amb la natura més 
esplèndida, que els locals mantenen amb la màxima cura. El 
viatger troba les infraestructures adients per fer quilòmetres, 
per menjar i allotjar-se: hi ha molt bons “bed and breakfast”, i 
el lloguer d’autocaravanes és molt popular.

El recorregut típic comença per Nelson, al nord de l’illa; segueix 
la costa oest en direcció Sud, t’atures a Queenstown per visitar 
els fiords, i fas via cap al nord seguint la costa est, fins a Christ-
church i el seu aeroport.

Els primers paisatges que el viatger es troba en desembar-
car, seguint la carretera de la costa cap a l’est, són (salvant 
les distàncies, ep) com una Costa Brava amb illes al davant:
petites cales, verd fins al mar, vaixells de plaer, platges... Per si algú ho dubtava: també hi ha falgueres arborescents a 

l’illa Sud, especialment al nord i a l’oest de l’illa.
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Això són les Punakaiki Rocks, en el Paparoa National Park: un 
indret especial, fet de roques sedimentàries fetes a llesques, 
que conformen un laberint a la vora del mar. Una passera 
permet d’anar seguint les seves capritxoses formes sense pe-
rill, sentint el mar que penetra sorollosament al laberint.

El centre de l’illa és molt muntanyós, incloent-hi el cim d’Aus-
tralasia: el Mount Cook, d’uns 3400 m d’altitud, amb neus 
perpètues i diverses glaceres molt respectables. La pala de
l’helicòpter es pot albirar a la part superior de la foto: els vols 
són una de les indústries del poble veí (Fox Glacier, es diu), 
que evidentment viu del turisme.

Platges com aquestes, de sorra fina i daurada. Estem al Parc 
National Abel Tasman, en plena temporada (febrer allà és 
com el juliol aquí), sense d’altres “guiris” que nosaltres.

La costa oest, vista des de les Punakaiki Rocks. Ni una ànima 
en kilòmetres i kilòmetres, les poblacions estan molt disper-
ses i no són grans. És també terra de jade, amb una indústria
local que viu dels “guiris”.



15

U
N

A
 A

LTR
A

 M
IR

A
D

A

La ciutat de Queenstown, a la vora del llac Wakatipu, viu del 
turisme. És la base per visitar els espectaculars fiords del sud-
oest, i també és la pàtria del “puenting” (el varen inventar un 
parell de guillats locals). Té una petita muntanya al costat, 
una mica com Montjuïc a Barcelona, i aprofiten el penya-se-
gat per proposar un vertiginós salt sobre la ciutat.

Nova Zelanda és terra de llacs, de muntanyes, de prats, de 
xais... els enginyers que van fer les carreteres ho tenien molt 
present, i no manquen els espais per aturar-se i mirar, per poc 
que el paisatge s’ho valgués.

Parlant de xais, aquí hi han unes mostres abans de despu-
llar-los. Hi ha a milions.

Prop de Fox Glacier, el petit llac Matheson és com un mirall 
que la natura ha posat per reflectir les muntanyes nevades. 
Un agradable camí el voreja, i es diria que el van fer pensant 
en els fotògrafs.
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Amb sol son esplèndids; també ho son amb boira, que crea 
una atmòsfera com de misteri, perfecte per a un lloc tan 
allunyat de tot.

Homes no hi ha als fiords, però de vida sí que n’hi ha, i molta. 
Quan el fiord s’obre al mar, podem veure colònies de lleons 
marins prenent el solet de l’estiu a les roques. Semblen tenir 
poca feina.

Els fiords són espectaculars; uns vaixells els recorren fins a la 
seva sortida al mar, aturant-se de tant en tant per acostar-se 
a les parets de roca i deixar-se mullar per les cascades. 
Aquest es diu Milford Sound, i és probablement el més co-
negut.
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La ciutat de Christchurch havia patit, feia un any aprox, un 
devastador terratrèmol, que havia malmès molts edificis: per 
exemple, la catedral. A l’època (febrer de 2012) una part del 
centre de la ciutat estava encara tancat i barrat, i s’estava 
treballant per recuperar-lo i poder-lo obrir de nou a la vida.

Un altre fiord, anomenat Doubtful Sound. No hi ha assenta-
ments humans en els fiords, i el silenci és impressionant. El 
pilot del nostre vaixell va aturar els motors i va demanar als 
passatgers que no fessin sorolls, i la contemplació silenciosa 
d’aquesta natura va ser un premi extraordinari.

Molt a prop de Christchurch, el bonic poble costaner d’Aka-
roa. Recollit a dins d’una profunda badia, envoltat de turons 
i ple de vaixells, és un dels assentaments més antics, i guarda 
el record dels únics colons francesos que varen arribar 
a Nova Zelanda. 

Una mica al nord de la ciutat de Dunedin, un altre fenomen: 
els Moeraki Boulders, un centenar de grosses pedres esfèri-
ques, entre un i tres metres de diàmetre, escampades per 
una platja. Les que estaven trencades permetien veure la 
seva estructura interna: tota pedra. 
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© Torcuato Balboa

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 Torcuato Balboa (moltes gràcies).

JOAN MANEL VERA “TITO” MIQUEL PONS
Revelat 4
Color 4
Nitidesa i Definició 5
Enquadrament 5
Composició General 3
Originalitat 2

Revelat 3
Color 3
Nitidesa i Definició 4
Enquadrament 2
Composició General 2
Originalitat 2
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El revelat, el veig força correcte en general, encara que el ver-
mell, el veig en excés saturat, amb la qual cosa, “s’aplana” una 
mica a la zona més il·luminada, i es crea una vora a la zona d’om-
bres, potser massa contrast. Per altra banda, està ben separat 
el tema principal , amb bona llum, del fons, i crec que encerta-
dament ha triat una tonalitat força uniforme, perquè el motiu 
principal destaqui més.

Tonalitats i balanç de blancs correctes.

Bona representació del color, pel que fa a tonalitats.

La nitidesa òptica és correcta, fent servir molt bé el tema de 
profunditat de camp, aïllant bé el tema principal (la rosa més 
oberta), de l’altre, que a més està menys il·luminada.

És un enquadrament clàssic, però del tot correcte, fent servir 
la tan “manida” regla dels terços per a situar el motiu principal.
Al no haver-hi més elements, no hi ha gaire complicació en fer 
un enquadrament “acadèmic”

La composició, com a conseqüència de l’enquadrament és co-
rrecta, tal com està situat l’element principal, altra cosa, és que 
és de lectura “pobre” i “simple”, sense sentit pejoratiu, només 
en quant a què no hi ha un punt de vista “personal”, potser tot 
el “pes” de la foto està a la banda dreta, i per sentit de lectura, la 
banda esquerra, queda molt perduda, pot ser girant-la en sentit 
horitzontal, s’acomodaria més al sentit de lectura més habitual, 
i d’aquesta manera l’espai buit tindria quelcom més de sentit

Sento donar aquesta puntuació en aquest apartat, però és el 
que em sembla. Una foto molt vista, i amb escàs interès, si no 
fos, per la bona definició que té.

El revelat no sembla el més adequat, ja que les zones blanques 
estan cremades. Al no disposar de l’arxiu original no puc saber si 
aquestes altes llums es podrien recuperar. Em fa pensar que no 
perquè la llum és molt dura, feta en un dia de sol, que es nota 
també a les fulles. Per les condicions de llum la presa de la foto 
no és encertada, caldria haver ajustat millor la càmera tenint en 
compte aquesta zona de la rosa. Tot i així crec que s’hagués po-
gut millorar una mica el revelat, ja que la zona més vermella de 
la rosa està una mica empastada, li falta la textura dels pètals.

El color és correcte, potser el vermell massa saturat, però la res-
ta de tons són estan bé. Tot i que el fons ajuda a destacar els 
colors de la rosa, pel meu gust és massa fosc i fa que el conjunt 
es vegi una mica massa contrastat.

Hi ha bona nitidesa i definició a la flor gran del davant, que és 
el punt d’interès de la foto. La resta està desenfocat i ajuda a 
destacar la rosa principal.

L’enquadrament és per a mi l’aspecte que més desentona. La 
paret ocupa més de mitja foto i no aporta segons el meu parer 
res a millorar la composició. Tot i que l’autor crec que no ha 
volgut que la foto només mostrés la rosa amb un enquadrament 
més clàssic, tallant ben bé mitja paret de l’esquerra i una mica 
de dalt, milloraria força.

La composició general no em sembla aconseguida, en part per 
l’enquadrament i en part per la disposició de les roses, i espe-
cialment de la principal. Si el motiu és una rosa, per a mi hauria 
de mostrar millor tota la seva bellesa, i potser caldria fer la foto 
des d’un altre punt de vista, on es mostrés millor els pètals i el 
seu esplèndid color. Aquest punt de vista que mostra l’autor fa 
que la part blanca cremada destaqui molt.

La foto en general no és gaire original, crec que l’autor ha volgut 
fer un enquadrament atrevit, però el resultat final no és encer-
tat. L’animo a què en una foto així, provi de fotografiar la rosa 
o qualsevol flor provant des de diferents punts de vista, i que
ajusti la càmera per aconseguir que tota la flor mostri els seus 
colors, sense parts cremades que fan molt mal a la foto.

Opinió del Joan Manel Vera “Tito” Opinió de Miquel Pons



20

TA
LL

ER

Imatges d’AFOCER

Dijous d’Activitats

Uns dels objectius de les sessions dels dijous és que els socis mostrin les seves fotografies. En aquest últim trimestre L’Ana Sáenz, 
l’Elisabet Ubeda i la Sílvia Ariza han compartit amb nosaltres les seves obres. Hem vist els seus  muntatges sota el títol “Miradas” 
i “8’ amb tu”

La qüestió tècnica, una vegada més el nostre company Pep Gassó ens ha explicat un interessant tema. En aquesta ocasió Geopo-
sicionament d´Imatges: Lightroom i Geosetter.

Ens ha visitat la fotògrafa professional Laura Guerrero, i ens has explicat la seva interessant visió sobre la fotografia de repor-
tatges.

I el fotògraf professional especialista en fotografia de viatges i natura, Chavi Fernández ens va fer una xerrada sobre Islàndia.

També hem dedicat una sessió a la faceta fotogràfica del gran director de cinema Stanley Kubrick.
Hem celebrat els 25 anys de Photoshop repassant l’evolució d’aquest programa, així com l’ús i l’abús que es fa d’ell.
Hem conegut les fotografies finalistes i guanyadores del XXV concurs Memorial Maria Luisa, especialitzat en fotografia de Mun-
tanya, Natura i Aventura, que es celebra cada any a la Comunitat Asturiana.

Cal 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



21

R
EP

O
R

TA
TG

E V
ISU

A
L

La fotografia està absolutament present al paisatge urbà. Tanques publicitàries, aparadors, quioscs de premsa i revistes, fins i tot 
establiments de fotògrafs professionals... hi ha fotografies per tot arreu.

El que no és tan evident és que també hi trobes referències a la fotografia, força variades, sense que siguin pròpiament imatges 
fotogràfiques. Us proposem un recull, i us senyalem el tema com interessant per perseguir-ho.

Seguint El Rastre A La Fotografia... Pels Carrers
Texts e imatges: Josep Mª Oliver
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El passat mes de Maig, el nostre company “Tito”, va exposar la seva 
obra “Cerdanyola Blues” a la Biblioteca de Ripollet.

El resultat de voltar pels concerts de Blues en “petit format”, que 
feien en dos locals més emblemàtics i entranyables de Cerdanyola, 
es tracta del “Blues Bar” i “La Tia Felipa”. Estem parlant de dos locals, 
per on han passat el millors Blues de l’estat, i a vegades amb convi-
dats de renom de fora. 

LLARGA VIDA AL BLUES

El passat mes de Febrer la nostra entitat AFOCER, va ser convidada a participar en una entrevista a Cerdanyola Radio, on es van desplaçar 
en Joan Manel Vera “Tito” i el Salvador Ribes, l’entrevista va transcórrer per uns camins molt agradables, i en la mateixa es va fer un repàs 
general per la història de l’Agrupació des de la seva fundació l’any 1.969 fins avui. Vam destacar principalment la nostra excel·lent relació i la 
nostra col·laboració amb diverses entitats culturals, i evidentment la nostra predisposició a escoltar i seguir col·laborant.

Mitjançant aquest enllaç, es pot escoltar l’entrevista realitzada.

Exposició fotogràfica
“ CERDANYOLA BLUES”

José-Angel Sáez-Díez
* Trofeu Torretes de Calella / 3 Aceptaciones.

Premis i Distincions

Entrevista a “Donem veu a la gent gran”

www.cerdanyola.info/cerdanyola-radio/?channel=21&pod=329
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Un any més per les Festes del Roser de Maig, Afocer ha organitzat el seu taller infantil 
de fotografia, aquest any ha comptat amb la participació de més d’una vintena de 
nens i nenes entre els 8 i els 12 anys. Cal dir que ha estat l’any amb major número de 
participants en el taller, és a dir, any rere any, l’assistència es va incrementant.

El taller es va dividir en dos jornades, la primera es va impartir dissabte a la tarda a les 
instal·lacions que té l’Agrupació a l’ateneu de Cerdanyola, on es va fer una petita part 
teòrica i es van donar una sèrie de consells als joves per tal de què alhora de sortir al 
carrer  i fotografiar tinguessin clars una sèrie de conceptes bàsics, va seguir la jornada 
tot seguint la Cercavila pels carrers del nostre poble. Allà els nens i nenes van poder 
posar en pràctica ho après a la jornada teòrica. I finalment diumenge al matí que 
ens vam dirigir cap al parc del turonet, on  van poder veure la bicicletada popular i la 
sortida de les diferents colles geganteres.

És una gran satisfacció poder fer aquest taller amb motiu de les Festes Majors de 
Cerdanyola. 

Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito” i Lluís Clotet

Els “nostres” monstres:
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Autor/  
JOSEP MANEL REQUENA
Nom Exposició / 
INSTAGRAM
Data exposició / 28/02/2015    
Edat / 46
Professió / ADMINISTRATIU

Explicar brevemente el contenido de la expo.
Les fotografies exposades, han estat totes realitzades amb telè-
fon mòbil IPhone 4 S, equipat amb càmera iSight de 8 Mb; edi-
tades amb les eines de retoc del mateix programa Instagram. 
Impressió a paper Canson Baryta. Són fotografies de diversos 
desplaçaments o viatges que he fet durant el passat any 2014.

¿Por qué esta temática? ¿Por qué te has decidido por estas 
imágenes?
El perquè d’aquesta temàtica? Durant el darrer any i mig, he fet 
més fotografies amb el mòbil que amb la càmera, per diverses 
circumstàncies.... i a part de penjar-les a les diferents xarxes 
socials (Instagram, Facebook, Flickr), i pel gust d’experimentar, 
volia comprovar els resultats de fer, editar i imprimir fotografies 
realitzades amb un telèfon mòbil. Fa molts anys, l’organitzador 
del famós concurs Austrian Supercircuit de fotografia, Chris Hin-
terobermaier, va fer de Jurat a una de les biennals Aqüeducte. 
Durant un col·loqui amb els jurats, va treure un mòbil de l’època 
- crec que era un Nokia - i va dir: “això és el futur de la fotogra-
fia!”. Aquell dia, vaig riure molt... i avui només puc dir que en 
Chris era un visionari...

¿Qué has querido conseguir o qué pretendes transmitir con 
esta expo?
El meu objectiu, al preparar les imatges per aquesta exposició, 
era obtenir unes impressions d’una certa qualitat, a partir dels 
arxius jpg del mòbil. No estava massa segur del resultat, però 
un cop impreses, penso que és força bo i al menys jo, he quedat 
força satisfet.

¿Utilización de algún proceso o temática que quieras destacar?
No, no he fet servir cap procès ni tècniques en concret. A l’hora de 
fer la foto, intentar fer uns enquadraments més o menys accepta-
bles, i he utilitzat les eines de la mateixa càmera del mòbil i les dife-
rents opcions de retoc que ens proporciona Instagram. He utilitzat 
Photosop només per afegir el títol de les obres, els marcs per tancar 
les imatges i el “passpartout”.
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Imatges cedides per: Joan Manel Vera “Tito”
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Autor/  
SÍLVIA ARIZA GARCIA  
Nom Exposició / 
L’OFICI DEL MEU GERMÀ   
Data exposició / 28/03/2015     
Edat / 46
Professió / BEAUTY-MARKET

Explica breument el contingut de l’exposició
Es tracta d’una relació d’imatges al·legòriques a treballs manuals 
del món de la metal·lúrgia.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 
imatges?
He volgut retre un petit homenatge a l’ofici de la meva família. 
Crec que les mans són l’element cabdal en el procés de creació.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb 
aquesta exposició?
La capacitat de comunicació que poden tenir unes mans treba-
lladores.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Totes les imatges estan editades amb Lightroom.
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Autor/  
MIQUEL PONS
Nom Exposició / 
NATURA I TERRITORI
Data exposició / 25/04/2015    
Edat / 54
Professió / FUNCIONARI GENERALITAT

Explicar brevemente el contenido de la expo.
L’exposició mostra una selecció d’imatges d’unes sortides que 
vaig fer a diferents indrets de gran interès natural de Catalunya. 
Les imatges intenten mostrar la riquesa natural i paisatgística 
que tenim la sort de gaudir a la nostra terra. Les imatges són de 
la Serra de Boumort, del Parc Natural de l’Alt Pirineu, de la Serra 
de Collsacabra, d’Alinyà, de l’Albera i del delta de l’Ebre.

 ¿Por qué esta temática? ¿Por qué te has decidido por estas 
imágenes?
He volgut fer aquesta exposició per dues raons: d’una banda, 
com a petit homenatge a molta gent i entitats que al nostre país 
es dediquen a la conservació de la natura, i de l’altra per mos-
trar una forma diferent de fer turisme, el turisme per conèixer 
el nostre entorn natural i rural de les mans d’experts, molt ric i a 
vegades desconegut per tenir-lo tan a prop. Les imatges inten-
ten mostrar tant aquesta riquesa natural com també la possibili-
tat de fer fotografies interessants, és com un petit reportatge de 
les possibilitats que tenen aquests indrets.

¿Qué has querido conseguir o qué pretendes transmitir con 
esta expo?
Que a Catalunya tenim un patrimoni natural molt ric i variat, i tam-
bé interessant des del punt de vista fotogràfic, especialment pels 
aficionats a la fotografia de natura. A la vegada he intentat trans-
metre que és molt interessant i profitós conèixer aquests indrets 
de la mà de gent experta, ja que així ens permeten conèixer millor 
el nostre entorn i gaudir més de les nostres sortides.

¿Utilización de algún proceso o temática que quieras destacar?
Les imatges s’han revelat amb Càmera Raw i després amb una míni-
ma edició en Photoshop, per corregir i optimitzar les llums i el color.
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Imatges cedides per Joan Manel Vera “Tito”
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Torcuato Balboa Cruz

1er · Javier Checa Colmena 2n · Vicenç Semper Jurado 3er - Pere Ramoneda Montagut

2n · Miquel Pons Bassas 3er - Silvia Ariza Garcia 
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · Xavier Loncà Calafell 2n · Ana Saenz Ballobar 3er · Emilio Saiz Teva

1er · Xavier Loncà Calafell 2n · Magdalena Llorens Garcia 3er · Antoni Marín Amatller
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Joan Mimó Bayó

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

2n · Javier Checa Colmena 3er - Jaume Badia Bafalluy
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · José-Ángel Sáez-Díez González 2n · Jordi Blasco i Gombau 3er · Jaume Badia Bafalluy

1er · Joan Manuel Vera Ortiz 2n · Rafael Vega Hernandez 3er · José-Ángel Sáez-Díez González
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APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

1er · Torcuato Balboa Cruz

1er · Javier Checa Colmena 2n · Xavier Loncà Calafell 3er - Miquel Pons Bassas

2n · Jaume Badia Bafalluy 3er - Pere Ramoneda Montagut
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

1er · José-Ángel Sáez-Díez González 2n · Jaume Badia Bafalluy 3er · Magdalena Llorens Garcia

1er · Silvia Ariza Garcia 2n · Jaume Badia Bafalluy 3er · Xavier Loncà Calafell
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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 Cristina Alcaide

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 / Torcuato Balboa

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


