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El passat mes de Setembre, milers de persones van participar amb ambient festiu en cinc manifestacions, arreu de Catalunya, 
concretament a les poblacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt i Berga, amb motiu de l’Onze de Setembre.

A les 17:14, amb el fet de repicar de les campanes de la Seu Vella de Lleida, van arrencar les cinc manifestacions de forma simul-
tània sota el lema “A punt”.

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. Agrair als companys que han col·laborat amb 
les seves imatges, Sílvia Ariza, Carles Altimiras, Elena Llorens, Josep Mª Oliver, Joan Manel Vera i Miquel Pons.
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Text: Afocer

DIADA ONZE DE SETEMBRE
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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.

Com sempre, va ser una jornada molt intensa, matinar per tornar passades la mitjanit, després de les projeccions oficials del 
festival. Al llarg del dia, vas fent salts entre exposició i exposició, des de les exposicions on participa AFOCER (el Visa Off) a les 
exposicions dels fotoperiodistes i mitjans d’informació (el Visa Pour l’Image), fins a arribar a saturar-nos d’imatges, algunes 
d’una qualitat extraordinàries.

Podríem resumir-ho, com un dia dur, però extraordinàriament divertit.

Text:  Afocer · Imatges de: Elena Llorens, Vicenç Semper i Joan Manel Vera

VISITEM EL VISA POUR L’IMAGE
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Text: Lluís Clotet · Imatges de Miquel Pons i Joan Manel Vera

XXXIII FESTA DE LA FOTOGRAFIA DELS LLUÏSOS D’HORTA

10 SORTIDA

El 2 d’Octubre, el Grup Fotogràfic d’Horta va celebrar en el seu 
barri la “XXXIII Festa de la Fotografia dels Lluïsos d’Horta”, on 
membres de la nostra Agrupació van participar.

En la jornada, van tenir oportunitat de compartir experiències 
amb altres fotògrafs de diverses agrupacions, així com partici-
par en una passejada pel barri, per descobrir els seus racons. 
El gran luxe de la diada, va ser la guia turística, la Dora, una 
senyora de 82 anys, amb una empenta i una energia envejable.

A continuació algunes de les imatges d’aquella jornada.
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12 DIJOUS AL LOCAL

Dins de les sessions que un cop al mes dediquem al nostre fotògraf preferit, el dijous 29 de setembre, el nostre company J. 
Maria Oliver, ens va parlar sobre Martín Chambi Jiménez  (5 de novembre de 1891- 13 setembre 1973). Va ser un fotògraf in-
dígena nascut a Coaza, Província de Carabaya, al nord del Llac Titicaca. És considerat com el pioner de la fotografia de retrat. 
Reconegut per les seves fotos d’un important testimoni biològic i ètnic, ha retratat a la població peruana, tant als indígenes 
com a la població en general.

Martín Chambi neix en una família de camperols. En la seva condició d’indi i desheretat, la pobresa li fa emigrar, a buscar fei-
na a les multinacionals que exploten les mines d’or de Carabaya a la selva. La fortuna fa que sigui allà on trava el seu primer 
contacte amb la fotografia, aprenent els seus rudiments dels fotògrafs anglesos que treballen per a les empreses mineres. 
Aquesta trobada fortuïta amb la nova tècnica pren en ell l’espurna que li decideix a buscar-se l’aliment com a fotògraf. Per a 
això emigra a 1908 a la ciutat d’Arequipa, on la fotografia està 
molt desenvolupada. Chambi va ser un dels protagonistes de 
l’anomenada Escola de Fotografia Cusqueña. Va ser un artista 
que es va esforçar per captar la singularitat de cada persona, 
situació o paisatge.

“He leído que en Chile se piensa que los Indios no tienen cultu-
ra, que son incivilizados, que son intelectual y artísticamente 
inferiores en comparación a los blancos y los Europeos. Más 
elocuente que mi opinión, en todo caso, son los testimonios 
gráficos. Es mi esperanza que un atestado imparcial y objetivo 
examinará esta evidencia. Siento que soy un representativo 
de mi raza; mi gente habla a través de mis fotografías”. Martín 
Chambi, 1936. (www. martinchambi.org)

Text:  Pere López

MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ 

http://martinchambi.org


13TALLER

El passat 16 de Juliol es va dur a terme la sessió fotogràfica de nu a la masia de Can Xarau, espai que va cedir de forma des-
interessada el company Paco Archs.

La sessió es va desenvolupar en tres escenaris o ambients, la bodega, el menjador de la 1 planta i les golfes. Per aquests espais 
passaven grups de 3 fotògrafs que tenien un temps de 45 minuts per escenari. Al voltant d’uns 18 companys van poder gaudir 
de la jornada.

Treballar en grups tan reduïts va donar peu a poder treballar molt còmodament i amb un cert relaxament, poden d’aquesta 
forma intentar buscar un punt de vista diferent de les fotografies, i no anar tant per feina per complir l’objectiu d’omplir la 
targeta de memòria amb fotografies sense ànima. Altre repte 
de la sessió era el fet de poder resoldre tant pel que fa a llums 
com de composició, ja que molts dels assistents únicament ha-
vien fet fins al moment fotografia de model a l’estudi, és a dir, 
sense ambient al voltant del model, amb el típic fons negre, o 
blanc.

En aquest entorn havies de jugar amb el context, i poder dotar 
a la fotografia d’un contingut extra, encara que de vegades et 
trobaves amb inconvenients com reflexos, entrades de llum, 
etc..

A títol personal penso que la jornada va estar molt i molt bé!!! 
És una activitat que caldrà repetir més endavant a la recerca 
d’altres espais o localitzacions !!!

Text: Joan Lluís Expósito · Imatges de: Joan Expósito, Jaume Badia, Miquel Pons i PEre López

TALLER DE NU
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16 UNA ALTRA MIRADA

Baviera està al sud d’Alemanya: ben bé al mig d’Europa. Una 
ruta turística l’travessa de nord a sud, lligant una vintena d’in-
drets plens d’interès: del gòtic al barroc, del castell aïllat al po-
ble murallat, dels paisatges bucòlics a les zones urbanes. Dues 
setmanes de viatge permeten fer els quasi 400 Km amb prou 
temps per gaudir del viatge, molt dens.

La ruta comença a Würzburg, a mig camí entre Frankfurt i 
Nürnberg, i finalitza a Füssen; per la seva proximitat cal veure 
també München i, ja al final, l’àrea de Garmisch-Partenkirche, 
molt bonica. El fotògraf ambulant troba tota mena de punts 
d’interès, i el turista també sabrà trobar allotjaments de tota 
mena (i preu), com una gastronomia típicament centreeuro-
pea, perfectament acceptable per un temps limitat.

Podeu trobar tota mena d’informació a “www.romanticroad-
germany.com” (en anglès), o a “www.romantischestrasse.de” 
(en castellà).

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

LA RUTA ROMÀNTICA - BAVIERA, ALEMANYA

El petit turó que acull el castell de Würzburg està envol-
tat de vinyes: és país de vi blanc. La ciutat és molt passe-
jable, i (com tantes altres) va haver de ser reconstruïda 
després de la guerra. El Palau dels bisbes-prínceps és 
una meravella, jardins inclosos.

Rothenburg ob der Tauber, és un lloc que sembla ha-
ver quedat oblidat pel temps i la història: després d’una 
època d’esplendor, va tenir segles de decadència, i nin-
gú va fer res per renovar cases o esglésies; les guerres la 
van respectar, i ara llueix com al segle XV.

Würzburg és una antiga ciutat, travessada pel riu Main, 
i coronada per un castell medieval.
Aquest pont ple d’estàtues sembla el de Praga, en ger-
mà petit, vist del castell.

http://www.romanticroadgermany.com
http://www.romanticroadgermany.com
http://www.romantischestrasse.de
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Un altre racó de Rothenburg, amb una altra de les por-
tes de la muralla. No cal dir que a l’estiu està plena de 
visitants... 

Una petita desviació de la ruta ens duu fins Diessen am 
Ammersee, a la vora del llac Ammersee, que té una es-
glésia barroca amb tota aquesta decoració. Molts altres 
llocs de la ruta tenen també edificis semblants: Lands-
berg im Lech, Lauda, Ettal, Pfaffenwinkel (Wieskirche), 
Rottenbuch...

Una plaça d’Augsburg conserva una font barroca, amb 
rajolinets ben sorprenents. La ciutat guarda un barri de 
habitatge cooperativa, la Fuggerei, amb una història 
molt interessant, que comença al segle XVI i encara se-
gueix.



18 UNA ALTRA MIRADA

L’estiu és època de mostres i fires diverses al llarg del re-
corregut. A Schwangau vàrem trobar un mercat medie-
val molt ben muntat, ple d’artesans treballant a l’antiga.

La porta de l’església de Diessen conserva un treball de 
serralleria fantàstica; l’ofici de manyà també era artís-
tic, a l’època.

La ruta inclou els castells que va fer edificar el rei Lluís II 
de Baviera: entre ells hi ha el de Linderhof, més pavelló 
de caça que habitatge; tanmateix, és una bombonera al 
mig d’uns jardins esplèndids. El raig d’aigua és d’època, 
i la pressió l’obtenien mercès a un dipòsit elevat: llavors 
no hi havia bombes de tanta pressió.
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L’idíl·lic Eibsee amb el massís de la Zugspitze al darrere.Cap al sud, a l’etapa final de Garmisch-Partenkirchen, 
està la Zugspitze, el cim més alt d’Alemanya. Un tele-
fèric permet arribar amb comoditat, i es pot completar 
el recorregut fins al cim mateix per una via ferrata.

A prop de Schwangau, el paisatge combina la plana 
(pastures i conreus) amb la muntanya: el massís de la 
Zugspitze. Una església no pot mancar...

Aquesta imatge està presa del mateix punt que l’ante-
rior: és el castell de Neuschwanstein. Qui el vulgui vi-
sitar que s’armi de paciència, o (preferiblement) que 
reservi prèviament per internet.
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El sud de Baviera és país de cases decorades. Aquestes, 
a Mittenwald, són ben característiques. Sovint són esta-
bliments (hotels, restaurants) però també hi han cases
privades que estan molt ben pintadetes.

Aquesta vista de Nördlingen està presa de dalt del cam-
panar de l’església, i permet albirar la muralla circular 
que envolta la ciutat antiga, que s’ha mantingut sence-
ra, i l’estructura medieval dels seus carrers. 

Molt a prop de Garmisch-Partenkirchen hi ha un con-
gost (la Parnachtklamm) que cal transitar amb imper-
meable; també cal dur la càmera, ben protegida, que 
tindrà feina.
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Certament, un cementiri no és el primer lloc que et ve al cap per anar a passejar. Ara bé, el fotògraf curiós faria malament si passés 
al costat d’aquest tipus d’indret sense aturar-se, ficar el nas i prémer el disparador.

Hi ha cementiris rústics i senyorials, ciutadans i rurals, grans i petits, senzills i solemnes, impersonals i plens de records, recollits 
o... envaïts pel turisme. En tots els casos, del petit detall a la vista general, ens proposen motius molt variats que demanen la 
nostra atenció.

Les imatges que segueixen han estat preses al llarg d’uns anys, i a llocs diversos, i volen mostrar que un cementiri és un lloc que 
accepta mirades i punts de vista diferents, i que és un molt bon complement per conèixer millor el país que estàs visitant.

Texts e imatges: Josep Mª Oliver

REPORTATGE VISUAL

CEMENTIRIS
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© Lluís Clotet

Per millorar en la fotografia, cal molta pràctica i formació; però el més difícil de tot es assumir la crítica, que es el que per-
met que es prengui consciència dels vicis i errors. En aquesta secció, el nostre jurat el formen en Joan Manel Vera “Tito” i en 
Miquel Pons, als quals se’ls entrega una fotografia (de la qual desconeixen l’autor), per tal que facin una crítica escrita i una 
valoració numérica (del 1 al 5).

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

Revelat 4
Color 5
Nitidesa i Definició 4
Enquadrament 4
Composició General 5
Originalitat 4

CRÍTICA FOTOGRÀFICA
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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 el trobo força correcte, sobretot tenint en compte la 
llum dura que hi ha, que és pel que es veu més contrastada. Te-
nim bon detall a les llums, sense que estiguin cremades, i sí que 
a la zona del públic les ombres són quelcom més dures entenc 
que es podrien rebaixar amb subtilesa, per no perdre la sensa-
ció visual de llum dura.

Pel tema crec que és adient el tractament del color, són colors 
nets, sense dominats ni aberracions de temperatura de color.

La nitidesa i definició són correctes, aplicant una profunditat 
de camp gran, que ens dóna referències de les expressions del 
públic, i ens aporta una informació sobre l’escena, a més trobo 
que la figura del brau moguda és adient i li aporta la sensació 
de l’acció.

L’enquadrament és força correcte, per la situació de l’acció, i la 
distribució dels “pesos” de l’escena, entre l’acció principal i l’en-
torn (graderies).

La composició, sent correcta pel que fa a la situació de l’acció, 
tal com he explicat, entenc que per donar-li molta més força, si 
el personatge del torero, estès de cara, veient la seva expressió, 
tindria molta més força i explicaria molt millor el moment i la 
tensió, però tal qual està és força, tot i així l’ombra del personat-
ge a la capa té una lectura interessant.

És una imatge que cada vegada es veuen menys, sobretot pel 
nostre territori, amb el que comencen a tenir un plus d’origina-
litat com a “festa” pràcticament extingida, actualment li apor-
ta una mica d’exotisme, a banda crec que el punt de vista amb 
l’aproximació suficient a l’escena, no és del tot habitual, per tant 
crec li aporta una mica més d’originalitat.

Repeteixo el de cada mes, vull deixar clar, que les meves opi-
nions, són només un dels possibles punts de vista, qualsevol 
comentari, està fet en positiu, sense intencions dogmàtiques, i 
només amb la parcialitat del meu punt de vista.

En general el revelat és força encertat, tot i que trobo que una 
mica massa contrastat en algunes zones, com la part del públic 
i el brau, on està una mica empastat, suposo que pel fet que 
l’autor ha volgut enfosquir la part exterior per centrar l’atenció 
al torero i el brau.

El color és molt correcte, on es destaca clarament els vius colors 
del vestit del torero, en contrast amb el negre del brau.

La foto té una bona nitidesa i definició en el torero, i el brau està 
lleugerament desenfocat però és molt encertat perquè dóna di-
namisme a la foto, destacant l’acció del brau envers el torero.
L’enquadrament també està molt bé, potser hagués retallat una 
mica per la part dreta.

La composició la trobo molt bona: els protagonistes al centre, 
on es veu molt bé l’acció del brau i el torero, i al fons el públic 
mirant l’acció.

Tot i que la imatge en si mateixa és força clàssica, he valorat l’ori-
ginalitat, per al moment que ha captat l’autor, l’acció del brau i 
la postura del torero, el moment just. I a més destacaria espe-
cialment el “capote” del torero amb la seva ombra, aquesta part 
central la trobo genial.

Segurament l’autor no es podia bellugar gaire, però un punt de 
vista una mica més baix crec que la foto guanyaria.

En definitiva, una foto clàssica però en la que el centre d’interès 
és molt clar i que ha captat un moment òptim.

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

CRÍTICA FOTOGRÀFICA
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El passat Juliol, es va dur a terme, com cada any abans de vacances, el “Sopar d’Estiu d’AFOCER”, al restaurant Enovin, es va 
escollir un lloc tranquil on es va passar una vetllada molt agradable, una bona excusa per reunir-nos tots i departir durant tota 
la nit. Un cop acabat, uns quants ens vam desplaçar al Blues Bar, per gaudir del concert de Tea. 

Confiem per l’any que ve, ser el doble de gent, per poder fer més xivarri.

El nostre particular museu s’ha vist enriquit amb la do-
nació del fotògraf cerdanyolí Gabriel Escursell, amb una 
col·lecció de càmeres clàssiques, compactes i reflex; 
més objectius i accessoris, que correspon a la col·lecció 
del Dr. Tarrés.

L’agrupació agraeix aquesta important donació, que ha 
quedat degudament exposada a les vitrines del nostre 
local social.

Text: Afocer  · Imatges: Joan Manel Vera “Tito”

SOPAR DE GERMANOR D’ESTIU

CESSIÓ DE MATERIAL PEL MUSEU AFOCER
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El passat 27 de setembre, es va dur a terme al Centre Cultural de Ripollet, l’exposi-
ció “Naturgraphic: els dissenys ocults de la natura”, produïda per AEFONA i orga-
nitzada per AFOCER. Una exposició on la natura, a primera vista, sembla vestir-se 
de caos. Però en ella s’amaguen infinitat de formes i patrons.

En aquesta mostra, els fotògrafs d’AEFONA han buscat donar protagonisme a 
aquests dissenys. Visions on gaudir del seu ritme visual i pictòric. 

Una exposició que val molt la pena.

Text: Afocer · Imatges: Joan Manel Vera “Tito”

NATURGRAPHIC: ELS DISSENYS OCULTS DE LA NATURA

PREMIS I DISTINCIONS

José-Angel Sáez-Díez
* II CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
   AFOSANTS-BCN / 3 Acceptades 

* 1ST NORDIC INTERNATIONAL DIGITAL CIRCUIT 2016 
    / Medalla de Bronze SDF (Secció Monocrom)
       8 Acceptades



28 DIJOUS AL LOCAL / EXPOSICIÓ

En un dels nostres “dijous al local” de setembre, els compan-
ys Carles Altimiras i Javier Juncadella ens van posar les dents 
llargues. Recentment van fer una sessió de fotos de voltors, 
des d’un amagatall controlat dins de la Reserva Natural de 
Boumort - Collegats, i ens van gratificar amb un passi d’una 
selecció de les imatges preses.

Les imatges mostrades van resultar espectaculars: tant les 
generals com, especialment, els primers plans, justifiquen 
llargament el desplaçament i l’espera. Un centenar llarg 
d’aquests animalons barallant-se pel menjar, a pocs metres 
de l’objectiu, són força inspiradors.

Aquesta experiència està a l’abast dels socis, pràcticament al 
llarg de tot l’any. Hi ha diversos llocs que permeten viure-la, 
i podeu trobar informació general a oficinaturisme@pallars-
jussa.cat o a mcboumort.daam@gencat.cat. En aquest cas, 
s’ha emprat la infraestructura de Can Felip, a Buseu, del na-
turalista Jordi Canut. Els nostres companys afirmen que tor-
naran.

El passat octubre, es va dur a terme a 
l’Ateneu de Cerdanyola, una exposició 
sobre els castellers de Cerdanyola, una 
exposició pel seu 18è aniversari, on AFO-
CER ha col·laborat, en la tria, impressió i 
muntatge, algunes de les imatges eren 
dels mateixos socis de l’agrupació. 

Una exposició que valia molt la pena 
veure-la.

Text: Josep Mª Oliver · Imatges de: Pere López i José Requena

Text: Afocer · Imatges: cedides

VOLTORS I TRENCALÒS A BOUMORT - COLLEGATS

18È ANIVERSARI CASTELLERS DE CERDANYOLA



29

Explica breument el contingut de l’exposició
L’exposició es basa principalment en les dues darreres vacan-
ces que hem fet. Uns 10 dies al País Basc, Cantàbria, Astúries 
i Lugo, i uns altres 10 dies a la Costa da Morte de la Coruña. 
Sempre ha estat principalment paisatge de costa.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 
imatges?
He escollit aquest tema perquè sempre m’ha fascinat la lluita 
que té el mar amb la terra, els penya-segats imponents que 
planten cara als milions de tones d’aigua que trenquen con-
tra les roques i que de mica en mica les esmicolen. He escollit 
aquestes imatges entre més de 2.000 perquè es veu en elles 
l’erosió i l’agressivitat constant dels oceans i mars, en un litoral 
que el dia d’avui encara és “verge” en alguns llocs, tot i que no 
li queda masses dies. També em fascina molt les formes que 
agafen les roques per l’efecte de l’erosió, amb forats, coves, al-
gunes d’elles com si les hagués treballat un escultor. L’avantat-
ge d’aquests espais és que no estan massificats i pràcticament 
estàs sol tu i el mar. Com a molt podies trobar un “percebeiro” 
com en diuen a Galícia.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb 
aquesta exposició?
El que vull transmetre és la immensitat dels mars i la força que 
tenen amb les seves ones i marees. 

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/  
PERE RAMONEDA MONTAGUT
Nom Exposició / 
UN PASSEIG PER LA COSTA CANTÀBRICA I 
ATLÀNTICA
Data exposició / 01/10/2016    
Edat / 53
Professió / EMPRESARI

La terra és un lloc de transformació continua, encara que amb 
una altra dimensió d’escala de temps, que no té res a veure 
amb la nostra, molt més curta i efímera.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
Revelat amb càmera Raw i algun filtre digital. Moltes fotos estan 
tirades amb trespeus, algunes d’elles amb exposicions llargues i 
filtre de densitat neutre de 8 passos.



30 EXPOSICIÓ D’AUTOR



Im
at

ge
s c

ed
id

es
 p

er
 Jo

an
 E

xp
ós

ito

31EXPOSICIÓ D’AUTOR



32

Explica breument el contingut de l’exposició
Les fotografies són d’un viatge que vaig realitzar a Xile. Consten 
de fotografies de paisatges del país. Es pot apreciar el contrast 
que hi ha en aquest país. Les fotos són realitzades al nord de 
Xile al desert d’Atacama, la zona mitja al Valle de Elqui i l’illa de 
Pasqua.

Perquè aquesta temàtica? Perquè t’has decidit per aquestes 
imatges?
Les imatges del desert d’Atacama vaig decidir en blanc i negre 
per donar la sensació d’estar realitzades en la superfície lunar 
o en Mart. Les imatges de l’illa de Pasqua són per l’espectacu-
laritat del lloc, un lloc màgic amb uns monuments mil·lenaris. 
La imatge del Valle de Elqui la vaig escollir pel seu contrast de 
colors.

Què has volgut aconseguir o què pretens transmetre amb 
aquesta exposició?
La intenció d’aquesta exposició és que la gent es traslladi 
aquest lloc i conscienciar que són llocs molt delicats i s’han de 
conservar.

Utilització d’algun procés o tècnica que vulguis destacar?
No hi ha cap tècnica o procés a destacar.

EXPOSICIÓ D’AUTOR

Autor/   RUBÉN SORRIBAS 
Nom Exposició / 
XILE TERRA DE CONTRAST
Data exposició / 05/11/2016    
Edat / 34 
Professió /    FUNCIONARI GENERALITAT DE 
CATALUNYA  
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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 In-
fantil, 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. El taller va acabar amb una entrevista per 
part de Ràdio Ripollet, on els protagonistes eren els nens, on van explicar la seva experiència.

Emplaço els socis, que vinguin el proper taller infantil, a compartir dia amb aquests nens, segur que acaben aprenent alguna 
cosa. Tot un èxit de participació, i agraïr els “nens grans” que van venir ajudar. A l’endemà diumenge, Radio Ripollet va fer una 
entrevista a AFOCER, arran del taller, hi va assistir l’Antònia i el Tito, la podeu escoltar en aquest enllaç.

Text · Imatges: Afocer

TALLER INFANTIL FESTA MAJOR DE RIPOLLET

http://www.afocer.cat/wp-content/uploads/2016/11/Festa_Major_Ripollet_2016.mp3
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Resultat dels Socials - Setembre

APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

SOCIALS

Vicenç Semper Jurado Jaume Badia Bafalluy Josep Mª Oliver Sierra

Jaume Badia Bafalluy Joan Lluís Expósito Genisio Joan Mimó Bayó
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

SOCIALS

Yolanda Luque Ledesma Ricard Sancho Torres Maria Núria Moreno Cendrós

Yolanda Luque Ledesma Magdalena Llorens Garcia Pere Ramoneda Montagut
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Resultat dels Socials - Octubre

APARTAT PAPER COLOR

APARTAT PAPER MONOCROM

SOCIALS

Vicenç Semper Jurado Javier Checa Colmena Joan Mimó Bayó

Joan Mimó Bayó Torcuato Balboa Cruz Javier Checa Colmena
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APARTAT DIGITAL LLIURE

APARTAT DIGITAL TEMÀTIC

SOCIALS

Maria Núria Moreno Cendrós Yolanda Luque Ledesma Magdalena Llorens Garcia

Ricard Sancho Torres José-Ángel Sáez-Díez González Magdalena Llorens Garcia
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ER 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 Glòria Molina / Xavier Loncà

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 Josep Mª Oliver / Lluís Clotet Soler

butlleti@afocer.cat

Vocal Biblioteca Torcuato Balboa

biblioteca@afocer.cat

Vocal Activitats  Pere Ramoneda Montagut 

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
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