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AFIC BLANES SUMARI

AFIC. Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica

JUNTA 2009
President: Domingo Fernández Chico
President honorífic: Josep M. Padern

Vicepresident: Fernando Olaizola 
Secretari: Jordi Marcó
Tresorer: Marc Reixach

Vocals: Francesc Carrión, Juan Laguna, Lluís 
Mateu, Paco Membrives, Jordi Roig, Joan 

Membrives, Glòria Sánchez, Quim Robert, Josep 
M. Ciurana, Xavier Xaubet, Jordi Prieto.

EQUIP DE  fotogrAFIC
Almudena Montaño, Susanna Margalef, 

Paco Membrives, Domingo Fernández, 
Joan Membrives, Albert Galceran.

COL·LABORADORS
Jesus Jaime Mota

Jordi Marcó
Quim Robert

Josep M. Padern

AMB EL SUPORT DE
Ajuntament de Blanes

Diputació de Girona
Federació Catalana de Fotografia

Confederación Española de Fotografia
Caixa de Girona

Contactar amb AFIC
Francesc Macià i Llussà, 26 (Els Pins)

Apartat de Correus 182
17300 Blanes

a/e AFIC: aficblanes@gmail.com
a/e fotogrAFIC: revistafic@gmail.com

web: www.aficblanes.com
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Ja fa un any que vam publicar el nostre primer 
fotogrAFIC. Llavors, l’editorial analitzava el 
paper de les associacions fotogràfiques i ens 
plantejàvem nous reptes. Crec que anem pel 
bon camí, fet que queda palès pel gran nombre 
d’activitats que l’Agrupació Fotogràfica i 
Cinematogràfica de Blanes ha organitzat al 
llarg d’aquest any.

En primer lloc, cal destacar les activitats ja 
consolidades: la lliga social, la lliga gironina, 
els concursos i trofeus, els tallers formatius, 
les sortides i els intercanvis de coneixements, 
entre d’altres, on hem comprovat un augment 
de la participació i de la qualitat de les 
fotografies presentades. 

En segon lloc, hem viscut la consolidació 
de noves activitats. Mostra d’això és, per 
exemple, l’edició d’aquesta segona revista, 
fotogrAFIC, amb noves seccions com el 
reportatge de viatges o el catàleg del 
Trofeu Quillat. D’altra banda, l’infoAFIC, 
com a nou mitjà d’informació al soci, ens fa 

arribar setmanalment -per correu electrònic- 
notícies relacionades amb l’agrupació i amb 
la fotografia en general. Una altra novetat 
que ha tingut molt bona acceptació són els 
tallers d’intercanvi de coneixements entre 
els socis, que han evidenciat el desig que 
tenim per compartir i aprendre plegats. I, 
finalment, continuem amb la col·laboració en 
projectes socials amb altres entitats. Enguany 
treballem conjuntament amb l’Associació 
Catalana Afectats Parkinson Blanes (ACAP) 
per plasmar amb imatges les dificultats a 
les que s’enfronta durant el dia una persona 
afectada de parkinson.

En darrer lloc, m’agradaria avançar-vos alguns 
projectes que ben aviat seran una realitat i 
que tots en podrem gaudir: el nou disseny de 
la pàgina web de l’AFIC, amb una imatge més 
actual i amb noves funcions, i el programa 
d’activitats per a la commemoració del 50è 
aniversari de la nostra agrupació.

L’any 2010 celebrarem els actes del 50è 
aniversari. Viurem un any ple d’emocions, de 
records i de reconeixements. Estic segur que 
tothom hi posarà el seu granet de sorra per 
gaudir-lo al màxim. Jo, personalment, estic 
molt orgullós de presidir aquesta entitat en 
aquesta data tan assenyalada. Però aquesta 
celebració no té una única cara, en té 
moltes, tantes com persones han passat per 
l’agrupació al llarg d’aquests 50 anys. A tots 
ells els vull agrair el temps i l’esforç dedicat 
a l’agrupació i a la fotografia. I, a tots ells, els 
convido a celebrar plegats el 50è aniversari 
de l’AFIC.

Al llarg d’aquests 50 anys hem fet amics, hem 
parlat (de fotografia és clar, però també de 
moltes altres coses), i els més novells hem 
après dels més veterans. Puc dir que són 50 
anys on la fotografia i l’agrupació han estat 
un mitjà per gaudir, aprendre i, també, ens ha 
servit per créixer com a persones.

50 anys fent fotografies. Milers i milers 
d’imatges. Cada una d’elles ha robat un pedaç 
del temps i de la història. Instants fugaços 
que ara estaran amb nosaltres per sempre. 
Moments que han estat rescatats i que ara 
perduraran per sempre. Així és com m’agrada 
que tothom recordi l’AFIC, plena de moments, 
d’imatges i de records que sempre estaran 
amb nosaltres.

Per acabar, vull fer un reconeixement especial 
a tots els presidents que ha tingut AFIC i 
vull donar-los les gràcies per la feina feta. 
I també, com no, moltes gràcies a tots els 
socis, perquè heu contribuït a la consolidació 
de l’actual agrupació. Em sento especialment 
content pel nostre soci fundador Josep Maria 
Padern, perquè puc comprendre com se sent i 
la importància que té el 50è aniversari per a 
ell. Si bé he dit que aquesta efemèride no té 
una única cara i ulls, seria just destacar que, 
si en tinguessin, serien els seus.

Benvinguts al nostre entorn fotogrAFIC i 
desitjo que gaudiu i participeu dels actes 
preparats per aquest proper 2010. 

Domingo Fernández Chico
President de l’AFIC Blanes

EDITORIAL DOMINGO FERNÁNDEZ
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GALERIA SOCIAL
FOTOGRAFIES PRESENTADES A LA FOTOLLIGA 2008/09
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Com van ser els primers anys a 
l’agrupació fotogràfica?
Fantàstics. Entre en Josep Maria Padern i 
jo vam tenir la idea de crear l’entitat. Vam 
començar a buscar socis, aficionats a la 
fotografia, entre ells en Romaní. Fèiem 
reunions al Casino i finalment vam crear 
l’entitat. Jo vaig ser el tresorer d’aquella 
primera junta, el president va ser en Salvador 
Reynaldos i el secretari en Padern.

- Des de llavors fins ara ha realitzat 
moltes fotografies. Ha calculat quantes 
instantànies ha capturat al llarg de la 
seva vida?
Moltes. Als anys seixanta jo podia fer de 
fotoperiodista perquè com que era fill de 
papà em deixaven sortir a l’hora que volgués 
de la fàbrica familiar de gèneres de punt on 
treballava. En aquells moments vaig començar 
a fer les fotos que acompanyaven els textos 
dels diaris. L’any 2004 vaig fer entrega de 
4.500 clixés de fotos a l’Arxiu Municipal de 
Blanes, i arrel d’això vaig tenir la sort que em 
fessin una exposició i em publiquessin un llibre 
que recull moltes de les meves fotos. També 
vaig regalar a l’arxiu algunes pel·lícules de 8 
mm que jo havia filmat i la meva càmera de 
vídeo antiga.

I com arxiva actualment les fotos a 
l’ordinador? Amb tantes fotos deu 
ser difícil, oi?
Tinc dos discs durs: un amb els 
programes de l’ordinador i l’altre amb 
les fotos que envio a les revistes i els 
concursos. També guardo còpies de 
seguretat en CD’s. En tinc prop de 250 
CD’s plens de fotos.

De quina foto se sent més orgullós?
Les que més m’agraden a mi són les que 
queden espontànies. M’interessa que 

la gent no se n’adoni que els estic enfocant 
perquè així queden més naturals. Però no sóc 
un paparazzi dolent... 

No. Però feia de fotoperiodista en una 
època en la que no n’hi havia gaires. Als 
anys seixanta vostè ja feia fotos a les 
primeres turistes que arribaven a Blanes. 
Com se li va acudir fotografiar-les?
Vaig començar a fotografiar-les en diferents 
festes i actes socials, com per exemple el 
concurs de miss biquini, miss President, miss 
Celler, miss short o miss bronceado. Moltes 
de les fotos les enviava al diari francès 
l’Independant perquè les publiquessin. Va ser 
una època molt divertida!

També va fer fotos a molts famosos que 
passaven per Blanes.
Sí, tinc fotos del Serrat, en Raphael, en 

Joaquim Robert és un dels primers 
fotògrafs amateurs que va exercir de 
fotoperiodista a Blanes. Va ser membre i 
tresorer de la primera junta de l’Agrupació 
Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. 
Als seus 72 anys se sent amb més força 
que mai per dedicar-se a la fotografia, i és 
fàcil veure’l capturant imatges de tots els 
actes públics de la localitat.

ENTREVISTA A JOAQUIM ROBERT
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Francisco Rabal, la Concha Velasco, enTony 
Leblanc...Aprofitava quan venien a cantar o a 
filmar alguna pel·lícula. En aquella època tots 
ells es deixaven fotografiar perquè no eren 
tan famosos com ara.

Les seves imatges van sortir publicades 
a Los Sitios, La Vanguardia, El Noticiero 
Universal, a l’edició de la Costa Brava 
del diari L’Independant, a banda de les 
revistes locals com el Recvll, el Villa de 
Blanes o la Costa Brava Express. Com 
revelava les fotos en aquella època?
Jo havia muntat un petit quartet de revelat a la 
fàbrica on treballava. Tenia tres tubs d’uralita 
tapats per sota que contenien el fixador, 

l’aigua i el regulador. Els clixés passaven 
pels diferents tubs, assecava els papers quan 
sortien i transports Canaleta me’ls portava 
cap a Girona a un d’aquests mitjans.

Gràcies a aquestes fotografies 
conservem imatges antigues de Blanes 
de successos, inundacions i actes 
oficials. No es perdia ni una!
Jo anava a les inauguracions que es feien al 
poble, que acostumaven a començar amb una 
benedicció. També vaig fotografiar l’arribada 
de Franco a Blanes, els ministres que venien 
al municipi, als alcaldes, governadors civils... 

I ara encara el podem veure en tots els 
actes de la localitat.

Sí, vaig a totes les rodes de premsa que 
es fan a Blanes com un fotoperiodista 
més. La única diferència és que jo no 
cobro per fer aquestes fotos. Si algú 
me les demana li entrego de forma 
gratuïta.

A més de fotografies també ha filmat 
algunes pel·lícules, entre elles Pels 
Peus (1965), Fluviá (1967), Reflejos, 
Contrareloj (1968), Escuela del amor 
y del matrimonio. Volia ser director 
de cine?
No, però m’agradava molt filmar. La 
majoria les creava pel concurs “el rotllo” 
de l’AFIC. Eren vídeos de 5 minuts sobre 
un tema lliure. A la pel·lícula Escuela del 
amor y del matrimonio jo també hi sortia. 
Feia el paper d’un jove que tenia un gran 
somni: somiava que m’enamorava d’una 
noia molt maca i dues cambreres me la 
portaven a casa meva. Jo l’esperava en 
pijama guarnit amb unes plomes.

Una mica atrevida per aquella època, 
no?
Sí, la veritat és que sí; li posàvem imaginació. 
I ens ho passàvem molt bé preparant les 
escenes del rodatge.

Quina és la foto que li agradaria fer i que 
encara no té?
No sé. Moltes de diferents actes. El món del 
concurs és una cosa i el del fotoperiodisme 
és un altre ben diferent. Personalment, 
prefereixo les fotos espontànies dels actes. 
Jo faig servir un truc: enquadro la imatge i la 
deixo enfocada amb el dit preparat; i, quan 
veig que la persona està en una bona posició, 
disparo. A vegades he estat molt de temps 
esperant la foto adequada.

Moltes gràcies per concedir-nos aquesta 
entrevista i esperem gaudir durant molt anys 
de noves fotos, tant de crònica social com de 
concursos.
Almudena Montaño India. Periodista. 
www.laredaccio.com
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 Nom i Cognom 10/10 7/11 12/12 9/1 6/2 6/3 3/4 8/5 Total

1 Joan Membrives 17 20 18 18 20 14 10 18 135
2 Alfonso Revaliente 18 12 13 17 17 16 20 20 133
3 Jordi Marcó 20 16 17 16 19 13 15 15 131
4 Fernando Olaizola 15 19 17 19 11 16 16 17 130
5 Narcís Fortià 16 15 19 15 14 15 17 15 126
6 Francesc Carrión 17 15 14 17 16 14 14 17 124
7 Xavier Xaubet 12 17 20 10 16 13 16 19 123
8 Jaume Escalé 16 17 14 16 15 17 10 16 121
9 Jordi Prieto 16 13 16 17 14 11 17 17 121
10 Paco Membrives 13 17 16 20 14 13 10 16 119
11 Joan Laguna 14 14 9 15 13 20 14 17 116
12 Joan Marlet 16 15 15 11 18 14 11 15 115
13 Albert Fontàs 14 13 16 12 11 15 16 17 114
14 Ferran Munsó 13 13 12 16 9 15 18 17 113
15 Antònia Borràs 15 14 14 10 15 10 17 17 112
16 Jordi Roig 12 13 15 17 13 13 12 16 111
17 Roser Gelabert 15 13 12 14 11 17 15 13 110
18 Narcís Munsó 16 10 12 11 17 13 16 15 110
19 Narcís Vila 14 9 17 13 16 12 17 12 110
20 Domingo Fernández C. 13 15 12 14 15 12 12 16 109
21 Francina Serra 14 15 15 14 11 14 10 16 109
22 Rubén Garcia 19 13 13 10 13 15 10 15 108
23 Josep Carreras 14 11 11 17 14 12 13 15 107
24 Marc Reixach 16 13 10 - 17 19 17 15 107
25 Montserrat Moraleda 13 15 14 15 14 11 10 14 106
26 Albert Galceran 11 14 16 10 10 13 14 17 105
27 Roser Guart 14 13 11 15 13 8 19 12 105
28 Dolors Godayol 15 12 11 12 11 13 11 14 99
29 Josep Recio 13 12 17 11 12 14 14 - 93
30 Ramón Jaen 15 14 16 14 11 9 12 - 91
31 Patricia Marie 9 9 10 15 10 12 10 16 91
32 Lluis Mateu 13 8 9 13 16 9 10 12 90
33 Domingo Fernández G. 13 9 11 13 10 12 10 11 89 
34 Araceli Flores 12 17 10 - 11 14 10 12 86
35 Almudena Montaño 12 8 12 - 15 12 10 15 84
36 Tomàs Romero 14 18 12 12 - 17 10 - 83
37 Josep Mª Padern 12 11 12 11 - 9 10 17 82
38 Carlos Girona 8 9 9 10 11 9 11 13 80
39 Roberto Fraile - - 16 11 13 13 10 16 79
40 Ignasi Garrido 12 10 9 12 - 8 11 16 78 
41 Susanna Margalef 12 - 10 11 10 11 10 14 78
42 Anna Laguna 14 8 - 11 11 12 10 11 77
43 Lusi Poal 17 9 9 - 9 9 11 - 64
44 Francisco Cobos - 9 10 17 10 14 - - 60
45 Josep Mª Ciurana 14 14 13 13 - - - - 54
46 Josep Mª Nacenta - - 12 10 - 8 - 15 45
47 Sergio Quiero - - - - - 18 12 15 45
48 José Lòpez 11 8 - - - - - 15 34
49 Sandra Alonso - - - - - 12 10 11 33
50 Roser Vall-Llosada - - - - - 8 10 12 30
51 Isabel Garrido - - - - - - 10 11 21
52 Manuel Gallego 16 - - - - - - - 16
53 Santiago Fumanal - 11 - - - - - - 11
54 Glòria Sánchez 9 - - - - - - - 9

TEMES: 10 d’octubre: lliure; 7 de novembre: arquitectura; 12 de desembre: 
autorretrat; 9 de gener: lliure; 6 de febrer: ambient mercat; 6 de març: lliure; 
3 d’abril: camins; 8 de maig: lliure.

1r classificat color: 
Joan Membrives

Tema: ambient mercat

FOTOLLIGA 08/09 CLASSIFICACIÓ COLOR
Enguany la lliga ha estat molt disputada, tant en Jordi Marcó, guanyador 
de Blanc i Negre, com en Joan Membrives, guanyador de color, han hagut 
d’esforçar-se molt en les seves fotografies, ja que els seus perseguidors 
més directes no els han permès cap respir.

Però, si algú ha guanyat la lliga aquest any, ha estat la pròpia AFIC, 
que ha gaudit de moments entranyables: tallers d’intercanvi, sortides 
fotogràfiques, cursets especialitzats... i sobretot, l’oportunitat de 
compartir aquesta afició entre companys sempre amb il·lusió i ganes 
d’aprendre.

3n classificat color: 
Jordi Marcó
Tema: lliure

2n classificat color: 
Alfonso Revaliente

Tema: lliure
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3r classificat b/n: 
Francesc Carrion
Tema: lliure

FOTOLLIGA GIRONINA 
La participació de l’AFIC a Girona aquest any ha estat molt destacable. No 
només per la gran quantitat de participants i per haver estat una de les agru-
pacions més ben puntuades. També pels bons resultats obtinguts pels nos-
tres companys. Entre els cinc millors de cada categoria hi figuren 7 socis/es 
d’AFIC. Destacant el 2n lloc de Francesc Carrión a 1a categoria, tant a color 
com a blanc i negre. El 1r lloc d’Alfonso Revaliente a 2a categoria color. El 2n 
lloc d’Antònia Borràs a 2a categoria color. Entre d’altres.

 Nom i Cognom 10/10 7/11 12/12 9/1 6/2 6/3 3/4 8/5 Total

1 Jordi Marcó 16 16 17 19 19 15 19 19 140
2 Ferran Munsó 20 20 16 14 15 16 18 17 136
3 Francesc Carrión 16 13 15 20 20 14 20 15 133
4 Fernando Olaizola 19 16 19 13 13 18 16 16 130
5 Juan Laguna 17 15 13 17 18 14 15 17 126
6 Jordi Prieto 12 11 20 13 10 19 16 20 121
7 Jaume Escalé 14 15 17 18 14 13 15 13 119
8 Roser Gelabert 15 19 16 14 13 15 15 12 119
9 Albert Fontàs 10 14 17 14 11 15 17 17 115
10 Antonia Borràs 11 12 12 15 16 16 15 12 109
11 Domingo Fernández C. 9 13 13 15 16 13 12 15 106
12 Domingo Fernández G. 9 13 15 13 16 15 10 13 104
13 Montserrat Moraleda 17 15 9 14 14 12 15 8 104
14 Jordi Roig 8 14 14 15 13 14 19 9 102
15 Narcís Fortià 14 13 12 12 12 11 13 10 97
16 Joan Membrives 11 17 12 14 11 17 - 11 93
17 Marc Reixach 14 8 12 - 12 20 15 11 92
18 Francina Serra 10 8 11 10 15 10 13 14 91
19 Rubén Garcia - 9 15 9 13 11 16 16 89
20 Alfonso Revaliente - 15 18 11 10 16 - 17 87
21 Almudena Montaño 14 8 11 - 14 10 12 15 84
22 Tomás Romero - 18 10 16 - 15 16 - 75
23 Albert Galceran - 8 13 10 9 13 12 9 74
24 Francisco Cobos 14 12 10 11 11 10 - - 68
25 Josep Mª Ciurana 16 13 10 13 - - - - 52
26 Roberto Fraile - - - 13 12 9 12 - 46
27 Sergio Queiro - - - - - 9 17 15 41
28 Susanna Margalef - - - - 10 12 15 - 37
29 Lusi Poal - - 10 - 10 - 12 - 32
30 Santiago Fumanal 13 14 - - - - - - 27
31 Sandra Alonso - - - - - - 14 12 24 
32 Paco Membrives - 8 - - - - - 14 22
33 Araceli Flores 5 - - - - - 10 - 15
34 Glòria Sánchez 13 - - - - - - - 13
35 Roser Vall-Llosada - - - - - - 11 - 11

2n classificat b/n: 
Ferran Munsó
Tema: lliure

1r classificat b/n: 
Jordi Marcó
Tema: ambient mercat

Alfonso Revaliente,
1r classificat 2ª categoria

CLASSIFICACIÓ BLANC I NEGRE

Color 
1a categoria
1r >> Miquel Planells, BANYOLES 
2n >> Francesc Carrion, BLANES 
3r >> Pere Aurich, BANYOLES 
4t >> Quim Bigas, SANT FELIU 
5è >> Juan Laguna, BLANES 

2a categoria 
1r >> Alfonso Revaliente, BLANES 
2n>> Antònia Borràs, BLANES 
3r >> Carmè Vinyals, CALELLA 
4t >> François Bucaille, RIVESALTES 
5è >> Albert Fontàs, BLANES

Blanc i negre
1a categoria 
1r >> Miquel Planells, BANYOLES 
2n >> Francesc Carrion, BLANES 
3r >> Jordi Marcó, BLANES 
4t  >> Lluís Juanola, ARBÚCIES 
5è >> Quim Bigas, SANT FELIU

2a categoria
1r >> Claudi París, PALAMÓS
2n >> Michel Audinot, 
          PHOTO CLUB CATALAN
3r >> Alicia Gros, CALONGE
4t >> Joaquim Sitjà, CALELLA
5è >> Enric Estarli, SANT FELIU

Antònia Borràs,
2n classificat 2ª categoria
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CONCURS FOCS I FESTES
XVè CONCURS FOTOGRÀFIC FOCS I FESTES DE BLANES

L’AFIC, juntament amb l’Ajuntament de Blanes, ha organitzat l’any 2009 el XVè. Concurs Focs i Festes 
de Blanes. Per primer cop, el concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia (FCF) 
i, per tant, és puntuable per a l’obtenció del títol d’artista i mestre que atorga la federació. Això ha 
estat gràcies a la voluntat de l’AFIC de convertir aquest concurs fotogràfic en un dels més importants 
de la seva categoria.

Enguany els guanyadors 
i finalistes han estat:

1r. premi Festes: Fernando 
Olaizola (Palafolls).
Finalistes: Patricia Maria 
(Vraiville) i Ruben Garcia 
(Blanes).

1r. premi Focs: Antònia 
Borràs (Blanes). 
Finalistes: Manel 
González (Martorelles) i 
Roberto Fraile (Blanes).  

El jurat, que estava composat pels fotògrafs Roser Tugas, Antoni Marpons 
i Josep Carmona, ha destacat la qualitat de les fotografies presentades i 
també la seva originalitat.

Amb motiu del concurs de focs, l’AFIC Blanes va organitzar el dimecres 
22 de juliol una sortida fotogràfica oberta a tothom. Els assistents, 
prèviament, van escoltar uns consells tècnics sobre com fotografiar els 
focs d’artifici. Posteriorment, acompanyats dels socis més veterans, els 
van posar en pràctica. Amb aquesta iniciativa es fomenta la participació i 
es dóna un impuls popular al concurs.

Cartell de Festes. Paco Membrives.

Guanyador Festes. Fernando Olaizola.

Guanyadora Focs. Antonia Borràs.
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XXXVII saló estatal de fotografia TROFEU QUILLAT
XVIII trofeu comarca de la Selva

Trofeu
QUILLAT2009

AFIC Blanes

Col·lecció guanyadora Trofeu Quillat. EMILIO MUÑOZ (Bilbao)

Col·lecció guanyadora Trofeu Quillat Social. XAVIER TORRAS (Figueres)
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PARTICIPACIÓ
Augmenta la participació al Trofeu Quillat 

És un plaer per a l’Agrupació Fotogràfica 
i Cinematogràfica de Blanes mostrar el 
catàleg de les obres guanyadores del nostre 
prestigiós Saló Estatal de Fotografia.

Enguany hem organitzat la 37a edició del 
Trofeu Quillat i la 18a edició del Trofeu 
Comarca de la Selva. Prestigiosos tant per 
la qualitat de les obres presentades, com 
per la reconeguda experiència fotogràfica 
del jurat qualificador, així com per la dotació 
econòmica dels premis.

Aquest any el concurs Quillat ha comptat 
amb un total de 86 participants de Catalunya, 
22 de la resta de l’estat espanyol, un de 
França i dos d’Argentina. S’han reunit 111 
col·leccions, que ha representat un augment 
de 25 col·leccions envers l’edició del 2008.

Referent al Trofeu Comarca de la Selva, cal 
remarcar el gran nombre d’obres rebudes, un 
total de 108 fotos en la present edició envers 
les  64 de la darrera.

Cal agrair el gran esforç que ha hagut 
de fer el jurat per triar les col·leccions 
guanyadores, degut a la gran qualitat de les 
obres presentades.

I, sobretot, cal donar les gràcies a tots els 
participants per l’interès que any rere any 
suscita entre ells, així com per la qualitat 
amb la que ens han delectat aquest any i 
que ens ha permès mostrar una exposició 
fotogràfica d’alt nivell.

L’Agrupació seguirà amb el seu treball 
perquè a la propera edició, i aprofitant que 
l’Afic Blanes acompleix 50 anys de la seva 
fundació, aquest premi de fotografia continuï 
com un dels millors concursos tant d’àmbit 
català com estatal.

Us convidem a tots els amants de la fotografia 
a participar l’any 2010 en la 38a edició 
del Trofeu Quillat i la 19a edició del Trofeu 
Comarca de la Selva. Totes les obres, de 
qualsevol part del món, seran benvingudes!

JURAT VEREDICTE
Mertxe Alarcón

Editora gràfica de la revista Viajes de 
National Geographic i fotògrafa freelance. 
Les seves fotografies es caracteritzen per 
oferir un missatge directe de línies clares i 
suggerents.

Joan Manel Vera “Tito”

Membre del cos de jurats de la Federació 
Catalana de Fotografia. Soci de l’AFOCER, 
Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet 
i distingit amb AFIAP, R.ISF 2, AFCF, 
Ex.AFOCER, A.AFOCER.

Xavi Mañosa

Reconegut fotògraf professional 
especialitzat en fotografia industrial i 
publicitària. Guanyador de diversos premis 
nacional LUX de fotografia.

Acte del veredicte emès pel Jurat de la XXXVII Saló Estatal de Fotografia 
12è. Trofeu Quillat i XVIIIè. Trofeu Comarca de la Selva.

Reunits a les 10 hores del diumenge 28 de juny, el jurat, després d’haver 
examinat la totalitat de les col·leccions del tema Quillat i del tema La Selva, 
acorda per unanimitat el següent veredicte:

PREMI D’HONOR A LA MILLOR COL·LECCIÓ:

Trofeu Quillat i 1.200 e, per a Emilio Muñoz Blanco, de Bilbao.

FINALISTES:

Medalla i 400 e, per a José Francisco Gavilán Pastor, de Madrid.
Medalla i 400 e, per a Toni Nomdedéu Palazón, de la Llagosta (Barcelona).
Medalla i 400 e, per a Raúl Villalba, de Buenos Aires (Argentina).
Medalla i 400 e, per a Àngel Vilà Serra, de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ SOCIAL:

Trofeu Quillat i 300 e, per a Xavier Torra Armenteras, de Figueres (Girona).

FINALISTES:

Trofeu i 100 e, per a Francina Serra Pou, de Blanes (Girona).
Trofeu i 100 e, per a Paco Membrives Jiménez, de Blanes (Girona).
Trofeu i 100 e, per a Albert Fontàs Ribas, de Palafolls (Barcelona).
Trofeu i 100 e, per a Albert Galceran Armengol, de Tordera (Barcelona).

TROFEU COMARCA DE LA SELVA:

1r. Premi: Trofeu i 200 e, per a Ferran Munsó Soms, de Maçanet de la Selva 
(Girona).
2n. Premi: Trofeu i 150 e, per a Àngel Vilà Serra, de Sant Feliu de Guíxols 
(Girona).
3r. Premi: Trofeu i 100 e, per a Albert Fontàs Ribas, de Palafolls (Barcelona).
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Aliu Colomer, Josep  Vilassar de Dalt (Bcn) Quillat 
Aracil Roux, Lluis  St Adrià del Besòs (Bcn) Quillat
Arenaza Espinet, Joan Mª  Calella (Bcn) Quillat
Argemi P., Raimon  L'Ametlla del Valles (Bcn) Quillat
Arrabal Lozano, Jose  Mostoles (Madrid)  Quillat
Berruezo Espinalt, Victor  Sallent (Bcn)  Quillat i Selva 
Borras, Antonia   Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Bosch Call, Jaume   Malgrat de Mar (Bcn)  Quillat
Bover  Romero, Juli   Bagà (Bcn)  Quillat
Buxó Briquets, Joan   Cerdanyola (Bcn)  Quillat
Caballero Juncal, Juan  Balsareny (Bcn)  Selva
Carrión, Francesc   Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Casadevall Casadevall, Enric   Blanes (Girona)  Selva
Casals Mc Auley, Miquel  Arenys de Mar (Bcn)  Quillat
Celebrovsky Llobera, Ivan   Sabadell (Bcn)  Quillat
Cermerón, Juan David  El Prat de Llobregat (Bcn)  Quillat i Selva
Cobos Rodriguez, Susana  Sant Celoni (Bcn)  Quillat
Codina, Pep  Tona  (Bcn)  Quillat i Selva
Collado Gili, Albert   St. Feliu de Guixols (Gi)  Quillat
Colomer Mir, JM  Calella (Bcn)  Quillat
Cruzado , Manuel  Castellon  Quillat
Cuenca Gonzalez, José A.  Meco (Madrid)  Quillat
Dalmau Vives, Jordi   Malgrat de Mar (Bcn)  Quillat
de la Hoz Roch, M. Gràcia  Reus (Tarragona)  Quillat
Escalé i Buch, Jaume   Blanes (Girona)  Quillat
Fernandez Chico, Domingo  Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Fernandez Cuevas, Antonio   Barcelona  Quillat
Fernandez Gomez, Domingo  Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Font Ruiz, Pere   Olot (Girona)  Quillat i Selva 
Fontàs Ribas, Albert  Palafolls (Bcn) Finalista Quillat 
  Social i 3r Premi 
  Selva
Fraile Fernandez, Roberto  Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Galceran, Albert   Tordera (Bcn) Finalista Quillat 
  Social  
Garcia Herández, Rafael  Berga (Bcn)  Quillat
Garcia Perez, Rubén  Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Garrido  Vilajuana, Frederic   Berga (Bcn)  Quillat
Garrido, Isabel   Blanes (Girona)  Selva
Gavilan, Jose Francisco  Madrid  Finalista Quillat
Girona  Vila, Mingo  Vilafranca del P. (Bcn)  Quillat
Gonzalez Amo, Manel  Pineda de Mar (Bcn)  Quillat i Selva
Gonzalez Cortes, Agusti  Granollers (Bcn)  Selva
Goyenechea Buscaglia, Franco  Valencia  Quillat
Guasch Ferenández, Joan Vilanova i al Geltrú (Bcn)  Quillat
Herranz Rodrigo, Angel   Segorbe (Castellon)  Quillat
Jaen Barnes, Ramon    Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Juarez, Felipe Antonio  Rivas Vaciamadrid (Mad)  Quillat
Laguna Jimenez, Juan   Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Lizancos Garcia, Joan Carles  Esparraguera (Bcn)  Quillat i Selva 
Llach Pagès, Marc  Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Maceratesi , Gustavo  Buenos Aires (Argentina)  Quillat
Maiquez, Jose Manuel  La Linea de la C. (Cádiz)  Quillat i Selva
Mallo Corbillon, Gregorio  Vigo (Pontevedra)  Quillat
Marcó Bàrcena, Jordi   Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Marlet i Civil, Joan  Calella (Bcn)  Quillat
Martin Ruiz, Tomas   Valencia  Quillat
Martin Solis, Silvia  Blanes (Girona)  Selva
Martinez Jante, Pedro   Barcelona  Quillat
Martinoy Teixidor, Jordi  Palamos (Girona)  Quillat
Masferrer Rosell, Jordi   Arbúcies (Girona)  Selva
Mateu  Crosas, Lluis   Blanes (Girona)  Selva
Membrives, Paco  Blanes (Girona) Finalista Quillat 
  Social
Membrives Fernandez, Joan  Blanes (Girona) Quillat

Mestres Miquel, Ramon    Sta Perpetua de M. (Bcn) Quillat i Selva
Molina Flores, Silvia  Badia del Valles (Bcn) Selva
Montesino, Pedro Antonio  Torrelavega (Cantabria) Quillat
Morales Puertas, Pedro   Castellar del Valles (Bcn)  Quillat
Morbella, Hugo Alfredo  Buenos Aires (Argentina) Quillat  
Moreno, José Ramón   Zaragoza Quillat
Moreno Villar, Santos  Port de Sagunt (València) Quillat
Munsó Soms, Ferran   Maçanet de la Selva 1r Premi Selva
Muñoz Blanco, Emilio  Bilbao (Bizkaia) Premio de honor 
  Quillat  
Muñoz Ramos, Raúl   Zaragoza Quillat
Negredo Sanchez, Julian  Puerto de Sagunto (Val) Quillat
Noguero Cazorla, Andreu  Sitges (Barcelona) Quillat
Nomdedeu Palazón, Toni   La Llagosta (Bcn) Finalista Quillat
Ochoa Martinez, J. Julian  San Fernando (Cádiz) Quillat
Olaizola Aleman, Fernado   Palafolls (Bcn) Quillat i Selva
Padern , Josep Ma  Blanes (Girona) Quillat
Parreño Mendez, Miguel  Barcelona Quillat i Selva
Patricie , Marie  Vraiville (France) Quillat
Peinado Cortes, Norbert   Sallent (Barcelona) Quillat i Selva
Pelayo Rincón, Elena   Madrid Quillat
Peralta  Monje, J J  Balsareny (Barcelona) Selva
Pla Monfort, Alberto  Valencia Quillat
Planells Saurina, Miquel   Banyoles (Girona) Quillat
Ponsa Vilatyersana, Josep  Sta. Perpetua de M. (Bcn) Quillat i Selva
Portolés Brasó, Francesca  Barcelona Quillat
Puche i Marzo, Albert  St. Pol de Mar (Bcn) Quillat
Putellas Jubells, Adelina Manresa (Barcelona)  Quillat i Selva
Quesada  Belmonte, Gregori   Sallent (Barcelona)  Quillat i Selva
Raich Claramunt, Pere   Igualada (Barcelona)  Quillat  
Ramirez Andrada, Mercè   Calonge (Girona)  Selva  
Ramirez Lozano, Laura  La Cellera de Ter (Gi)  Selva
Revaliente Alvarez, Alfonso   Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Ribera Costa, Pere   Puig-Reig (Bcn)  Quillat
Ridenti, Davide  Madrid  Quillat
Rodriguez Tinoco, Joan V.  Vic (Barcelona)  Quillat
Romero Sanchez, Tomas   Blanes (Girona)  Quillat i Selva
Sagés Gabarró, Frederic  Barcelona  Quillat
Sancho Beltran, Susana  Zaragoza  Quillat
Santaren Agredano, Antonio   Malgrat de Mar (Bcn)  Quillat i Selva
Serra , Robert Lluis   Calella (Bcn)  Quillat
Serra Bou, Francina   Blanes (Girona)  Finalista Quillat 
  Social
Serrano, Francesc M.   Vic (Bcn)  Selva
Serrano Zoroa, Joan  Ripollet  (Bcn)  Quillat
Sitjà, Joaquim  Calella (Bcn)  Quillat
Soler Lloreda, Maria  Pineda de Mar (Bcn)  Quillat
Suarez, Urbano   Torrent (Valencia)  Quillat
Tello Soler, G. Sergio   Ripollet (Bcn)  Quillat
Torra Armenteras, Xavier   Figueres (Girona)  Premi Quillat 
  Social
Torrento Maresma, Joan   Arenys de Mar (Bcn)  Quillat
Tugas  Casado, Roser  Viladecans (Bcn)  Quillat
Valldaura Pifarre, Xavier   Gironella (Bcn)  Quillat
Vecino Duran, Fernando  El Prat de Llobregat (Bcn) Quillat
Verdú  Prats, Carles  Barcelona  Quillat
Vidal Parea, Carles  Maçanet de la Selva (Gi)  Quillat
Vila  i Alamar, Jaume   Premià de Dalt (Bcn)  Quillat
Vila  Serra, Angel   St Feliu de Guixols (Gi)  Finalista Quillat 
  i 2n Premi Selva
Vila  Vilella, Narcis  Tordera (Bcn)  Selva
Villalba , Raul  Buenos Aires (Arg)  Finalista Quillat
Viñals , Carme   Calella (Bcn)  Quillat
Xaubet Serra, Xavier   Tordera (Bcn)  Quillat i Selva
Zúñiga Cia, Eugenio  Pamplona (Navarra)  Quillat

RELACIÓ DE PARTICIPANTS
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FINALISTES QUILLAT 2009

José Francisco Gavilan Pastor, Madrid Toni Nomdedeu Palazón, La Llagosta
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Àngel Vilà Serra, Sant Feliu de Guixols Raúl Villalba, Buenos Aires
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Paco Membrives (Blanes)

FINALISTES QUILLAT SOCIAL 2009
Albert Fontàs (Palafolls)

Francina Serra (Palafolls)

Albert Galceran (Tordera)
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TROFEU COMARCA DE LA SELVA
1r. Classificat Comarca de la Selva

Ferran Munsó (BLANES)

AFIC Blanes

2n. Classificat Comarca de la Selva

Àngel Vilà (Sant Feliu de Guíxols)

3r. Classificat Comarca de la Selva

Albert Fontàs (Palafolls)

AFIC Blanes
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GUANYADORS TROFEU QUILLAT
ANY  AUTOR  LOCALITAT

1968  Josep Recio  Blanes  
1969  Josep Recio  Blanes  
1970  Joan Bitlloch  Blanes 
1971  Joan Bitlloch  Blanes  
1972  Esperança Ros  Blanes  
1973  Esperança Ros  Blanes
1974  Esperança Ros  Blanes 
1975  Anna Barnés  Blanes 
1976  Josep M. Castaño  Blanes
1977  José Furco  Navarra 
1978  Miguel Bercusa  Madrid
1979  Esperança Ros  Blanes  
1980  Josep Colomer  Calella 
1981  Ramon Mestres  Santa Perpètua 
1987  Josep Closa  Barcelona
1988  Llorenç Herrera  Tortosa
1989  Pilar Cols  Pineda de Mar
1990  Jaume Escalé  Blanes
1991  Cosme Oriol  Montcada
1992  Quim Botey  Calella

ANY  AUTOR  LOCALITAT

1993  Josep Closa  Barcelona  
1994  Romualdo Pérez  Cerdanyola  
1995  G. Sergio Tello  Montcada i Reixach  
1996  Ginés Asensio  Àguilas  
1997  Ginés Asensio (Mar)  Àguilas  
1997  Carles Verdú (Lliure)  Barcelona  
1998  Gabriel Brau  Cardedeu  
1999  G. Sergio Tello  Montcada i Reixach  
2000  G. Sergio Tello  Montcada i Reixach  
2001  Alberto Porres (Color)  Tarragona  
2001  Rubén Vázquez (B/N)  La Línea  
2002  Miguel Parreño (Color)  Barcelona  
2002  G. Sergio Tello (B/N)  Montcada i Reixach  
2003  Miguel Parreño   Barcelona  
2004  Francisco Soler  Ontinyent  
2005  Miguel Parreño  Barcelona  
2006  G. Sergio Tello  Mollet del Vallès  
2007  G. Sergio Tello  Ripollet  
2008  Carles Verdú Barcelona  
2009  Emilio Muñoz  Bilbao
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JOSEP PONS I GIRBAU, 
PRESTIGIÓS FOTÒGRAF 
I SOCI D’HONOR DE 
L’AFIC 

Blanes va comptar a principis de segle XX 
amb il·lustres retratistes com els Pasqual i els 
Bresanini, i altres professionals com Roisin, 
Toldrà Viazo, Boixadera i Thomas, que tot i 
estar de pas, van deixar algunes de les millors 
col·leccions de postals de l’època. 

Però la influència més gran que va rebre 
l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de 
Blanes en els seus primers anys de fundació va 
venir de la mà de Josep Pons i Girbau, un dels 

màxims exponents 
de la fotografia 
professional de Blanes 
i de Catalunya durant 
la primera meitat del 
segle XX. Ell va ser 
president honorari de 
l’Agrupació fins a la 
seva mort, l’any 1966. 
Pons va crear escola 
i molts joves van 
quedar fascinats per 
les seves instantànies. 
Entre ells, el retratista 
Josepet Romaní, que 
més tard seria membre 
de l’Agrupació.

En “Pepito Pons” -o l’avi Pons, com 
se’l coneixia en aquella època- era un 
fotògraf per convicció, amb un esperit de 
superació constant. 

Moltes  generacions de blanencs van passar 
pel seu peculiar estudi, característic pel seu 
sostre de vidre i les cortines escorredisses 
per poder matisar la llum en el moment de 
capturar les fotos. Amb la seva imaginació 
i perfeccionisme aconseguia excel·lents 
resultats en les imatges d’estudi, batejos 
i casaments. Però, més enllà del Pons 
professional, hi ha un Pons creador de 
bellesa, un artista que va aconseguir capturar 
i deixar pel record una col·lecció d’obres 
que destaquen per la perfecció tècnica, pel 

control dels enfocaments i els contrallums, 
però també pel seu valuós i  extraordinari 
contingut social. 

Pons va compaginar l’ofici de fotògraf amb 
el de director de cinema i  fotografia. Va 
col·laborar amb les principals productores 
de cinema espanyol de l’època, entre elles 
Barcinógrafo i Royal Films, amb diferents 
obres: La Costa Brava (1915), Unión que Dios 
bendice (codir. Francisco Carreras – 1918), 
La obsesión de Periquito (1920), Producción 
y exportación de aceite (1920), El expósito 
(1920), El oprobio (1921), Los buitres de 
la aldea (1920) i Tenacidad (1921), entre 
d’altres.

Equip fotogrAFIC amb la col·laboració de 
l’AMBL.

Segurament és propi de l’edat fer memòria 
de les complexes vicissituds que ens ha tocat 
viure. Però, permeteu-me que us expliqui 
algunes de les meves vivències i curiositats 
del món de la fotografia.Començaré per la 
fundació de l’agrupació, la nostra AFIC. El 
fet de posar en marxa una societat en temps 
de la dictadura era un tràmit molt complex. 
Una vegada formada la junta provisional, 
els companys vam abordar la formalització 
reglamentària de l’agrupació per poder 
començar les activitats. Ens demanaven el nom 
dels més de 120 associats que s’havien inscrit. 
Els companys de junta vam ser prou hàbils i 
primmirats en la redacció d’uns estatuts que 
recollien tots els detalls propis d’una societat, 
amb la seguretat que ho estàvem fent bé. 
Però el Govern Civil no pensava el mateix i 
ens va rebutjar els estatuts, subratllant tots 

els articles que no els hi agradava. Més que 
res, en les qüestions de reunions i assemblees 
de socis. La dictadura es feia notar i no eren 
permesos actes públics sense permís. Vam 
haver de fer uns nous estatuts d’acord amb 
les normes rebudes que, tot i així, van ser 
retornats de nou. Finalment, van ser aprovats 
després de diversos mesos d’espera i d’haver 
comprovat que cap dels membres de la junta 
tingués antecedents penals.

A partir d’aquell moment, havíem de demanar 
permís oficial al Govern Civil per poder 
convocar assemblees de socis, advertint-nos 
de la possibilitat d’enviar-nos un emissari 
oficial per controlar les reunions públiques. 
No va succeir mai, però era obligat enviar 
urgentment al Govern Civil una còpia de 
l’acta de l’assemblea. També per les trobades 

mensuals de la “Liguilla Fotogràfica” 
calia demanar permís, en aquest cas, a 
l’Ajuntament.

Sortosament, amb l’arribada de la democràcia 
vam quedar alliberats de tots aquells 
entrebancs del règim anterior i els tràmits 
estatutaris es van refermar ràpidament a 
través de la Generalitat.

La vida social de l’agrupació, malgrat els 
contratemps, va tirar endavant. Es va fer un 
primer concurs social fotogràfic al primer pis 
del Casino, que aleshores era la seu de la 
nostra agrupació. I, també, aprofitant la gran 
nevada al Montseny, es va organitzar una 
excursió a la neu que va tenir molt d’èxit.

Josep Maria Padern,
Soci president honorífic i fundador de l’AFIC 
Blanes 

PARLEM DE NOSALTRES

JOSEP M. PADERN, VIVÈNCIES I
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BREUS DE L’AGRUPACIÓ

Un marc incomparable per fotografiar primers 
plans de flors és el jardí botànic Marimurtra de 
Blanes. Allà, en una extensió de 4 hectàrees, 
es poden apreciar 3.000 espècies de planta 
viva de zones corresponents als climes 
subtropical, temperat i mediterrani d’arreu del 
món. Els més curiosos podran gaudir amb uns 
exemplars únics i singulars que no es troben 
en el conjunt de jardins del país.

El jardí subtropical tracta d’imitar els 
paisatges desèrtics del món. Allà podrem 
capturar imatges de grans exemplars de 
cactus sorprenents i molt diversos. I si ens 
apropem a la part més tropical, a la pèrgola, 

veurem la col·lecció de plantes enfiladisses i 
les palmeres.

Els amants de les coníferes han d’anar fins 
la zona de clima temperat, on trobaran 
col·leccions d’araucàries, cedres i avets 
amb més de seixanta anys de vida, així com 
palmeres d’arreu del món.

I, si preferiu fotografiar plantes humides, us 
heu d’apropar al llac de la zona mediterrània. 
Precisament aquesta zona és la que compta 
amb més elements arquitectònics i detalls 
per fotografiar, com l’escala de xipresos, el 
templet de Linné i la plaça de Goethe.

El jardí Botànic Marimurtra de Blanes no 
és només un esplèndid espai científic i 
paisatgístic, Marimurtra també és una 
fundació que dóna suport a les activitats de 
caire científic i tecnològic de Blanes. Les seves 
aportacions a la societat l’han fet merèixer el 
recent premi Sant Jordi 2009. 

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de 
Blanes visita sempre que pot el jardí per tenir 
bones imatges de flors. Enguany, a més de la 
sessió de pràctiques del curset d’iniciació, 
l’entitat ha organitzat al Marimurtra un taller 
avançat sobre fotografia macro impartit pel 
reconegut fotògraf Albert Masó.

MÉS SORTIDES, 
MÉS PARTICIPACIÓ,
MÉS FOTOGRAFIA...

Les sortides fotogràfiques s’han consolidat 
com una activitat habitual a l’agrupació. Si 
un mes no hi ha sortida, sembla que ens falta 
alguna cosa. I és que les sortides són una bona 
manera de compartir un matí amb els amics i 
la família i, alhora, poder fer fotografies. 

Enguany s’han organitzat sortides a Caldes de 
Malavella, coincidint amb la Festa de l’aigua 
i el ral·li fotogràfic; a Riudellots de la Selva, 
on vam visitar la Fundació Mona, que es 
dedica a la cura i protecció dels ximpanzés; 
al Montseny, on vam tenir l’oportunitat de 
fotografiar paisatges de gel i neu; a Prats 
de Molló, coincidint amb la Feté de L’ours, 
on, assumint el risc de quedar emmascarats 
de negre de d’alt a baix, els assistents van 

poder captar bones instantànies d’aquesta 
peculiar festa; a Girona, quan més maca i 
guarnida està, pel temps de flors; i, finalment, 
a Arbúcies, per fotografiar les Enramades. 

PREMIS / CONCURSOS

Són molts els socis que s’han animat a 
participar en concursos aliens i els resultats 
obtinguts són molt bons. Enhorabona a tots 
ells. En Ramon Jaén ha guanyat el 2n. premi 
del concurs fotogràfic Comelgrup i el 2n premi 
al XIV concurs vila gegantera d’Hostalric. En 
Francesc Carrión s’ha proclamat guanyador 
al 1r. premi Trofeu Torretes social. L’Alfonso 
Revaliente ha rebut el premi a la millor 
col·lecció del concurs fotogràfic Fundació 
Manuel Pedrolo, i ha estat finalista als premis 
Onda de Castellón i Temps de flors de Girona. 

Per la seva part, en Tomàs Romero ha quedat 
finalista al concurs fotogràfic Fundació Manuel 
Pedrolo. En Fernando Olaizola, s’ha endut el 
premi individual al Concurs de Fotografia 54a. 
Exposició de Flors, Monuments, Patis i Jardins 
de Girona. Xavier Xaubet s’ha classificat en 
segona posició a les Enramades d’Arbúcies 
2009. Adelina Putellas ha obtingut el 2n. 
premi nacional –tant en color com en blanc i 
negre- del XLIIIè. Concurs fotogràfic de Bizkaia 
i la medalla de bronze ISF a l’Internacional de 
Ripollet. 

Fruit d’aquesta bona dinàmica l’agrupació 
i amb l’objectiu de promoure encara més la 
participació, l’AFIC ha posat en marxa un 
servei d’enviament conjunt de fotografies. 
Trobareu informació actualitzada d’aquest 
servei a l’infoAFIC.

TALLER DE MACRO AL MARIMURTRA
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LA IMPORTÀNCIA DE 
LA FORMACIÓ

Un any més, els tallers organitzats per l’AFIC 
Blanes han estat un extraordinari punt de 
formació per a socis i no socis que han volgut 
ampliar els seus coneixements de fotografia.

Al curset d’iniciació que imparteix Joan 
Marlet en quatre complerts caps de setmana 
li han seguit tallers més avançats, com el 
MÈTODE DE TREBALL AMB PHOTOSHOP CS4 
a càrrec de  l’extraordinari fotògraf malagueny 
Jaime Mota; les TÈCNIQUES ESPECIALS DE 
FOTOGRAFIA dels reconeguts mestres Hugo 
Rodríguez, Miquel González i Albert Masó, i 
MACRO. FOTOGRAFIA D’APROXIMACIÓ del 

gran professor i biòleg Albert Masó.

La novetat més important d’enguany han 
estat els tallers gratuïts impartits per socis 
i simpatitzants que, sota el nom de TALLERS 
D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS, han 
tractat temes tan diversos com el Muntatge 
d’audiovisuals (Domingo Fernández), 

Presentació de fotos i paspertús (Fernando 
Olaizola i Elisabet Gispert), HDR (Juan Laguna), 
Retalls i màscares en PS (Fernando Olaizola), 
Filtres i textures (Alfonso Revaliente), 
Catalogació bàsica amb Ligthroom (Paco 
Membrives) i Fotografia Nocturna (Jordi 
Gallego).

Una de les col·laboracions que volem destacar 
enguany és la que porta a terme l’AFIC amb 
l’Associació Catalana Afectats Parkinson 
Blanes (ACAP) i que compta amb el suport 
de l’Obra Social de “la Caixa”. Hem engegat 
un projecte per plasmar amb imatges les 
dificultats a les quals s’enfronta diàriament 
una persona afectada de parkinson. Les 

imatges formaran part d’una exposició 
itinerant que viatjarà per tota Espanya i 
que pretèn donar a conèixer la malaltia així 
com diferents recurosos i serveis als quals 
es poden acollir les famílies afectades. La 
mostra es presentarà a la  Primera Trobada 
Internacional d’Afectats de Pàrquinson, que 
es celebra al mes d’octubre a Blanes i Lloret.

COL·LABORACIÓ ACAP I AFIC
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EXPOSICIONS

Enguany hem pogut visitar un gran nombre 
d’exposicions fotogràfiques on l’AFIC ha estat 
involucrada. En algunes han estat els socis 
qui de manera individual o col·lectiva han ex-
posat els seus treballs, en d’altres els socis 
han participat en l’organització, i, finalment, 
també han estat protagonistes quan les se-
ves fotografies han estat seleccionades o 
premiades. En qualsevol cas, totes aquestes 
exposicions fan evident el bon moment, no 
només quantitatiu, sinó també qualitatiu que 
viu l’agrupació a nivell fotogràfic.

La primera exposició de la temporada va 
ser la de l’Araceli Flores, amb fotografies de 
l’exposició de l’aigua de Saragossa. Es va po-
der contemplar a la Fundació Àngels Planells, 
de l’11 d’octubre al 2 de desembre. Estava 
composada per 44 fotos capturades abans de 
la inauguració que combinaven l’aigua amb 
detalls de la construcció encara no acabats.

La Sala Municipal d’Exposicions de l’Antic 
Sindicat de Lloret va acollir del 4 al 28 de 

desembre l’exposició del concurs Mon-
tphoto, on en Paco Membrives, l’Albert 
Torres, la Roser Gruart i en Joseph Ca-
rreres  hi tenen un paper destacat en 
l’organització. La mostra estava forma-
da per 48 fotografies i complementada 
amb monitors que reproduïen la resta 
d’obres finalistes.

També al desembre, de l’1 al 15, quatre 
socis -Paco Membrives, Ramon Jaen, 
Joan Membrives i Joan C. Baena- van 
exposar “Imatges de Cabaret” al Casal 
Cívic de Can Borell (Blanes). Un treball 
sobre el musical solidari que va organit-
zar l’associació AMA Blanes per recollir 
diners per a la marató de TV3.

Al mes d’abril, i dins el marc del Fes-
timatge 09, l’exposició del XXXIII Tro-
feu Torretes de Calella,  mostrava les 
col·leccions premiades i finalistes, entre 
elles la d’en Francesc Carrión que va 
guanyar el trofeu social.

Del 3 al 30 d’abril, al MiD de Palafolls 
s’exposava “Imat-
ges Visuals, formes 
de veure, maneres 
de mirar”, de Tomàs 
Romero. Una expo-
sició d’una trentena 
de fotografies realit-
zades amb diferents 
tècniques que recu-
llen l’evolució d’en 
Tomàs des dels seus 
inicis en el món de 
la fotografia digital.

El nostre president, Domingo Fernández, ex-
posava del 16 al 30 d’abril “Àfrica en Blanc i 
negre”, al Casal Cívic de Can Borell (Blanes). 
Una selecció de fotografies de diferents viat-
ges que ens apropaven a la vida i la cultura 
africanes.

Finalment, del 8 al 30 de juny, també al Casal 
Cívic de Can Borell, es va exposar la Mostra 
de Fotografies AFIC 2008/09. Eren 40 fotogra-
fies de 40 socis de l’entitat on es pot apreciar 
els diferents estils i tendències fotogràfiques: 
els filtres, les fusions i els tractaments més 
actuals i espectaculars, però sense deixar de 
banda l’art clàssic de la fotografia en el seu 
fons i forma.

EXPOSICIONS

Aquesta fotografia podria ser seva.
Viatjar, un món de fotografies!

Compri ara el seu creuer 2010 i 
aprofiti els grans avantatges de la 

reserva anticipada.

Consulti les nostres ofertes, 
les tenim totes!
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VIATGE FOTOGRÀFIC, 
casament a l’Índia,
per Jordi Marcó
El nostre tercer viatge a l’Índia va ser per 
celebrar el casament d’en Nerhu -fill del 
nostre amic Lila Ram, que viu a Lloret- amb 
una noia del seu poble, la Neeja. Era una 
oportunitat única per conèixer de prop com 
viuen els hindús aquesta festa. 

Un casament a l’Índia és una celebració molt 
important, és molt més que la unió entre dues 
persones, i implica a tota la família. Per tant, 
les dues famílies han de buscar a la persona 
adequada per al seu fill o filla. La família 
del noi vol una esposa que s’integri amb tot 
el grup i ha de ser de la mateixa casta o bé 
d’una casta compatible amb la seva forma de 
vida. Pel que fa a la família de la noia, voldran 
un noi de bona família, que la tracti bé, que 
tingui feina i bons costums.

L’astròleg també juga un paper molt important 
a l’hora de buscar la parella idònia, ja que se 
li consulta si els futurs nuvis són compatibles 
i és l’encarregat de fixar la data de l’enllaç 
en funció de les cartes astrals i de la lluna. 
Tots els indicis han de ser favorables per 
assegurar l’èxit del matrimoni. La majoria 
dels casaments a l’Índia se celebren durant 
els mesos de desembre i gener, quan ja ha 
passat l’època dels monsons i encara la calor 
no és molt forta. 

El casament que jo vaig viure –juntament amb 
la meva dona i una de les meves filles- es va 
celebrar de l’11 al 13 de desembre a Agra, la 
romàntica ciutat del Taj Mahal. Vam arribar 
a l’Índia uns dies abans per tenir temps 
de comprar-nos la roba i els complements 
necessaris per a l’ocasió, amb l’ajuda dels 
nostres amics de Delhi, en Sudhir i la Rekha.

Els casaments hindús duren 3 dies, i durant 
aquest temps tothom està pendent dels nuvis, 

les cases estan plenes de gent, la música no 
deixa de sonar i sempre hi ha menjar per als 
convidats. 

La primera cerimònia és el Mata Ki Chowki, 
una festa que fan els nuvis per separat a 
casa seva amb els parents més propers i els 
amics. Nosaltres, com que estàvem convidats 
pel nuvi, vam anar amb ell. Havien muntat 
una carpa davant de la casa i tothom havia 
d’entrar descalç. En un altar ple d’imatges de 
Déus, flors i fruites, una sacerdotessa feia les 
benediccions i repartia collarets de flors. Els 
músics tocaven i la gent ballava. En una altra 
carpa servien sopar vegetarià. A l’interior de 
la casa hi havia noies que feien dibuixos amb 
henna als convidats.

El segon dia és el del casament. Vam anar a 
casa el nuvi per veure com el preparaven amb 
la tradicional sehrabandi: la mare i la germana 
li arrenquen la roba i el banyen amb llet i 
altres ungüents i, després, el padrí l’ajuda a 
vestir-se. A continuació, es reuneixen tots en 
una sala amb el sacerdot i li fan benediccions 
al noi i a la seva família, li posen el turbant i 
tothom li regala collarets fets de bitllets.

Després, la banda de músics va començar a 
tocar i el nuvi va sortir al carrer, on l’esperava 
un cavall engalanat. Així és com comença el 
Bharat, la rua que acompanya el nuvi des de 
casa seva fins al lloc on se celebrarà l’enllaç, 
acompanyat d’elefants, cavalls, músics, 
traginers amb llums, garlandes florals, un 
camió amb música, un canó que dispara flors, 
tots els convidats -vestits de gala- ballant i 
cantant i, al final, el nuvi amb el seu cavall 
blanc. 

Els casaments són multitudinaris i es fan a 
l’aire lliure, en patis d’hotels i en jardins, on 
munten carpes, escenaris, barres, carros amb 
menjar, taules, cadires i sofàs. Nosaltres érem 
uns 1500 convidats.

Quan es troben els nuvis comencen els 

rituals, els Divine Blessings. Els convidats 
mengen i ballen mentre que els nuvis i els 
seus pares seuen en rotllana amb el sacerdot, 
escolten les seves benediccions, els cants i 
els mantres, se serveixen dolços, llet de coco, 
escampen pètals de flors, i s’intercanvien 
regals. El nuvi dibuixa una ratlla vermella, el 
sindur, sobre el cabell de la noia, per indicar 
la condició de casada. Finalment, els nuvis 
s’aixequen i, amb les mans enllaçades amb 
un mocador, fan set voltes al foc sagrat que 
encén el sacerdot. Ben entrada la nit, quan 
la cerimònia s’acaba, els nuvis sopen i ballen 
amb els convidats.

El tercer dia es fa una festa per presentar els 
nuvis en societat i per celebrar que ja estan 
casats. Les famílies es reuneixen a la sala 
d’un hotel per sopar tots junts un àpat que ja 
no és vegetarià. Hi ha actuacions en directe i 
tothom balla. 

A partir d’aquest dia, la núvia passa a viure 
amb la família del seu marit, haurà d’adaptar-
se a la forma de viure i als seus costums 
amb l’ajut de la sogra (matají), qui dirigeix i 
administra la casa.

L’experiència va ser increïble i vaig poder 
capturar molts d’aquells emocionants 
moments amb la meva càmera de fotos, la 
Nikon D-300. En aquest reportatge en teniu 
una mostra.

VIATGE FOTOGRÀFIC
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Un cop triat el diafragma, hem d’analitzar 
l’escena i tenir en compte que en les 
fotografies no quedi res desenfocat. 
Recomano que comenceu les fotografies pel 
pla més proper i aneu enfocant poc a poc cap 
el fons de l’escena, així controlareu què fem. 

Mètode de treball amb 
Photoshop

Un cop descarregats els arxius a l’ordinador, 
obriu el programa Bridge i seleccioneu tots els 
arxius que voleu utilitzar. Prèviament podeu 
obrir-los amb Camera Raw per fer els ajustos 
necessaris, però sempre seleccionant tots els 
arxius per realitzar els mateixos ajustos, així 
no apareixeran diferents lluminositats a la 
foto final i no tornareu boig el programa.

Pas 1: Des de Bridge aneu a: Herramientas 

/ Photoshop / Cargar archivos en capa de 
Photoshop. 

Això ens obrirà a Photoshop un únic arxiu amb 
les diferents capes

TUTORIAL FOTOGRÀFIC
Jesús Jaime Mota (Mijas, 1964)  
www.jaimemota.es 
Aquest fotògraf autodidacta va començar la seva trajectòria fotogràfica l’any 1984. 
Des de llavors no ha deixat d’estudiar i practicar amb la càmera fins a convertir-se 
en un dels millors fotògrafs que actualment treballen a l’estat espanyol. Ha rebut 
diversos guardons, tant a nivell nacional com internacional, i la seva obra ha estat 
exposada en més de 20 províncies espanyoles. Des de l’any 1998 imparteix tallers 
fotogràfics per diferents ciutats i l’any 2009 l’AFIC Blanes va organitzar un curs 
de Photoshop amb ell a la Casa de la Cultura de Blanes. Des de l’any 2000 és 
col·laborador d’AGE Fotostock. L’any 2008 va publicar el seu llibre de fotografies 
Rostros i va obrir una galeria fotogràfica al seu poble natal, Mijas, amb la seva 
pròpia obra.

Focus en primer pla. Focus en pla posterior.

Focus en pla mig. Focus en últim pla.

AUGMENTAR LA PRO-
FUNDITAT DE CAMP 
AMB PHOTOSHOP CS4,
per J. Jaime Mota

Photoshop posa al nostre abast una eina 
molt interessant i creativa. Amb una mica 
d’imaginació i tècnica podem donar a les 
nostres fotografies aquella profunditat 
de camp que només s’aconsegueix amb 
càmeres de banc òptic. Tot i que la primera 
idea que ens ve al cap és utilitzar aquesta 
tècnica per a fotografies macro, també 
podem utilitzar-la per a paisatges, retrats 
ambientats i arquitectura, entre d’altres. 
La nostra imaginació serà la que posarà els 
límits a aquesta tècnica.

Mètode de treball en la 
realització de la fotografia

L’ús del trípode és 
fonamental per aconseguir 
bons resultats. Hem 
de realitzar diverses 
fotografies (sense canviar 
el diafragma) amb diferents 
enfocaments. La quantitat 
de fotografies que hem 
de fer dependrà de dos 
factors: del diafragma 
que estem utilitzant i de 
la profunditat de l’escena 
que fotografiarem. Si fem 
servir un diafragma molt 
tancat (F/22) necessitarem 
menys fotografies que si 
fem servir un de més obert 
(F/8), ja que la profunditat 
de camp que aconseguim 
amb l’F/22 és major que si 
utilitzem l’F/8.
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Pas 2: Seleccioneu totes les capes i aneu 
a Edición / Alinear capas Automáticamente. 
Seleccioneu les caselles Proyección 
automàtico -eliminación de viñetas- i 
distorsión geométrica. L’alineació ens ajudarà 
a corregir la petita variació que pateix la 
imatge pel canvi d’enfocament 

Pas 3: Un cop alineades aneu a: Edición / 
Fusionar Capas automáticamente.Seleccioneu 

les caselles Apilar imágenes – Tonos y colores 
homogéneos

Photoshop afegeix una màscara de capa a 
cadascuna de les imatges ocultant allò que 
no està enfocat. Tingueu amb compte que a 
la màscara de capa li podeu fer els canvis que 
vulgueu.

Com podeu observar a les màscares, el 
programa analitza allò que està enfocat i 
amaga la resta.

Amb aquests senzills passos deixo que 
la vostra imaginació actuï sense límits 
d’enfocament. Per mi és tot un plaer poder 
compartir coneixements amb els meus amics 
de Blanes.

TUTORIAL FOTOGRÀFIC

Foto processada.
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...MÁS CINE POR 
FAVOR...
La meva experiència amb el cinema és molt 
grata, no només perquè durant tota la meva 
vida m’he rodejat d’amistats que també 
l’aprecien, sinó perquè m’ha agradat sempre 
compartir aquesta afició. 

Encara trobo als calaixos les entrades de 
cinema de pel·lícules de la meva època de 
soltera; quan els veig intento recordar si em 
va agradar la pel·lícula i quina era la trama. 
També recordo quan quedàvem, ja de casada, 
amb les amigues per anar al cineclub de 
Palafolls o al cinema Garbí de Malgrat de 
Mar; sempre eren pel·lícules subtitulades 
i amb un missatge alternatiu molt clar i 

diferent. Després fèiem el cafè al bar del 
poble i comentàvem el que més ens havia 
colpit de la cinta que acabàvem de veure.

Actualment, amb tres fills petits, em continuo 
escapant quan puc a fer el ritual del dia de 
l’espectador. Confesso que també gaudeixo 
molt amb les pel·lícules infantils, com Up 
o Harry Potter. I, el millor, és comentar la 
pel·lícula amb els meus fills quan ja hem sortit 
del cinema.

Fins i tot a la feina tinc un amic amb qui 
comentem les novetats del cinema que 
hem vist o que estan a punt de sortir a la 
gran pantalla. Per cert, gràcies a ell conec 
el programa de Ràdio 4 “El séptimo vicio”, 
totalment recomanable...gràcies Rafa!

El setè art ens hauria 
d’acompanyar tota la vida. Es 
tracta d’una activitat lúdica 
i cultural que s’hauria de 
potenciar. I, com diu la lletra de 
la cançó de Luis Eduardo Aute: 
”cine, cine, cine….más cine 
por favor…que toda la vida es 
cine…y los sueños…cine son”.
Isabel Garrido

NOVES 
INSTAL·LACIONS 
PER A 
PROJECCIONS
El teatre dels Pins de Blanes va 
acollir el divendres 8 de maig 
la inauguració de les noves 
instal·lacions audiovisuals de 
l’AFIC. A l’acte van assistir 
l’alcalde de Blanes, Josep Trias, 
el president de la Comunitat 

de propietaris del local, Jaume Brunet, el 
president de l’AFIC Blanes, Domingo Fernández, 
i J. Manuel Requena en representació de la 
Federació Catalana de Fotografia. Tots els 
assistents van valorar positivament les noves 
instal·lacions i van coincidir en destacar que 
signifiquen un impuls i un bon recurs per al 
foment de la cultura.  

Les instal·lacions audiovisuals, que compten 
amb un projector d’alta qualitat (5500 lumens) 
i una pantalla de 4x3 metres, serviran per 
projectar els treballs dels socis de l’AFIC i 
per facilitar les explicacions en els tallers 
que imparteix l’associació. La posada en 
marxa d’aquestes instal·lacions s’ha fet 
gràcies al conveni signat amb la Comunitat de 
propietaris del local.

PRIMER CONCURS 
D’AUDIOVISUALS 
El primer Concurs d’audiovisuals organitzat 
per  l’AFIC ha servit per motivar als socis a la 
recuperació de l’afició al cinema. El veredicte 
i visionat de les obres presentades va tenir 
lloc el dissabte 14 de març al teatre dels Pins. 
Els set treballs presentats van sorprende 
als assistents. El jurat, compost per Hugo 
Martínez i Judith Membrives, va atorgar el 
primer premi al muntatge d’en Joan Marlet, 
en segon lloc va quedar en Marc Reixach i en 
tercer lloc en Domingo Fernández. 

Les persones que vulguin participar al segon 
Concurs d’audiovisuals de l’AFIC hauran 
d’entregar abans del 9 d’abril de 2010 un 
DVD o arxiu amb un muntatge de fotos i/o 
imatges d’una durada inferior als 5 minuts. 
Ha d’incloure obligatòriament música o so. El 
tema és lliure.

ESPAI CINEMATOGRÀFIC
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Benvolguts/des socis/es, iniciem una nova temporada plena d’activitats, 
la lliga, les sortides, els tallers. Tot està apunt per a gaudir de la fotografia. 
Llegiu amb atenció les bases on hi trobareu novetats interessants. Més 
informació al web: www.aficblanes.com 

LLIGA SOCIAL BLANES 2009/2010 i 
LLIGA AGEF (Associació Gironina d’Entitats Fotogràfiques)

Tema AFIC Blanes AGEF “Gironina”

1. Lliure 02/10/09 (1) 23/10/09 a FORNELLS
2. Nocturna exterior 6/11/09 20/11/09 a PALAMÓS
3. Lliure 4/12/09 28/12/09 en ARXIU DIGITAL (3)

4. Llibre/s obert/s 8/1/10 29/01/10 a ST. FELIU de GUIXOLS
5. Pluja (aigua) 5/02/10 26/02/10 a ARBUCIES
6. Foto esportiva 5/03/10 26/03/10 a CALONGE
7. Col·lecció lliure 09/04/10 (2) 17/04/10 a CALELLLA
8. Ponts 7/05/10 28/05/10 a BLANES

NOVA TEMPORADA

EMPRESA DE SERVEIS 
Fotogràfics

Material fotogràfic
Consumibles

Personalitzacions

c/ Astúries, 26 baixos
17300 Blanes (Girona)
972 35 85 06 / 676 80 13 27
botiga@pasuniversal.com
www.pasuniversal.com

BASES
Participants: tots els socis de l’AFIC Blanes. 
La participació comporta la total acceptació 
de les bases.

Apartats: blanes, b/n i color per separat. 
AGEF, una sola categoria per a color i b/n.

Obres: una foto per lliurament i apartat. Mida 
lliure muntada sobre suport rígid de 30x40 
cm. 

Identificació: darrera l’obra cal fer-hi constar 
nom i cognoms de l’autor, tema i agrupació 
(AFIC Blanes).

Veredicte i admissions: el veredicte 
serà inapel·lable. Es farà el mateix dia 
del lliurament. En cas de dubte el jurat 
d’admissions decidirà si la fotografia s’ajusta 
o no al tema. No es podrà recuperar cap 
lliurament.

Jurat: tres persones de reconeguda solvència 
fotogràfica que no participin a la lliga 
puntuaran i comentaran les obres. 

Puntuació: la millor fotografia rebrà una 
puntuació de 20 punts, (30 punts a la lliga 
AGEF), la resta puntuaran segons criteri 
del jurat. Si hi hagués alguna fotografia no 
acceptada  rebrà 5 punts (1 punt a la lliga 
AGEF).

Premis: per optar a premi cal haver participat 
a tots el lliuraments. Hi haurà trofeus per als 5 
millors classificats de cada categoria, per als 
tres millors classificats en l’apartat col·lecció, 
per al millor debutant i per als guanyadors de 
cada lliurament. El lliurament de trofeus es 
farà durant el sopar de cloenda de la lliga. El 
lloc i la data s’anunciaran oportunament als 
socis una vegada acabada la lliga.

PREMI ESPECIAL 
AUDIOVISUAL 
FOTOGRÀFIC
Els socis que vulguin participar hauran de 
lliurar la seva obra en CD o DVD el 9 d’abril, 
durant el 7è lliurament. Els  muntatges han 
de ser de durada inferior a 5 minuts i han 
d’incloure música i/o so. Tema i tècnica: 
LLIURE. El veredicte i la visualització pública 
es farà la tarda del dissabte 8 de maig de 
2010 al local social. Hi haurà un trofeu per als 
tres primers classificats.

FES-TE SOCI 

Fes-te soci i gaudeix d’avantatges i sobretot 
de moltes activitats fotogràfiques.
Posa’t en contacte amb nosaltres: 
aficblanes@gmail.com / www.aficblanes.com

NOVETAT

1a. Lliga FCF. Enguany la FCF organitza una lliga fotogràfica digital. 
Els lliuraments es faran en format jpg abans de les 00:00 del 2n. 
diumenge de cada mes. Les imatges s’enviaran a través del racó 
del soci de la web. 1r. Lliurament: octubre 2009. 

Més informació a: www.fedcatfotografia.org 

(1) Amb el suport d’Asartbona i coincidint amb el lliurament es farà el veredicte 
del 5è concurs social, tema bolets. Es poden presentar fins a 3 obres per autor. 
Premis per determinar.

(2) La col·lecció a la lliga social puntua de manera separada als altres 7 
lliuraments. Aquest mateix dia es recolliran els muntatges que opten al premi 
especial d’audiovisuals.

(3) Caldrà enviar un correu electrònic amb l’arxiu de l’1 al 28 de desembre. 
Properament informarem de l’adreça.
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EL TRABAJO. José Antonio Gutierrez González. 
Menció: Premi Especial MAR 1981.

SAUCE. Mariano López Gallego.
Menció: Col·lecció premiada a individual.

EL 2010 AFIC FA 50 ANYS

Per commemorar aquest aniversari estem organitzant un munt 
d’actes. Ara mateix és difícil concretar-los tots. No obstant, 
us avancem un calendari provisional per tal que us en feu 
una idea.

 MARÇ
- Cerimonia inaugural 50 aniversari al Teatre de Blanes. 

 MAIG
- Festa de l’AFIC
- Ginkana fotogràfica
- Concurs fotografia jove

 JUNY
- Trofeu Quillat 2010
- Exposició AFIC 50 anys

  JULIOL
- Exposició Quillat 2010
- Concurs Focs i Festes
- Lliurament de premis de la lliga catalana

 AGOST
- Exposició Focs i Festes
- Exposició AGEF 
- Projeccions cinematogràfiques AFIC

 SETEMBRE
- Festa de la fotografia (FCF)
- Fotografia al carrer - Fira

A MÉS TINDREM EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES, XERRADES, PONÈNCIES, TALLERS 
DE FOTOGRAFIA I SORTIDES COL·LECTIVES. SENSE OBLIDAR LES ACTIVITATS 
HABITUALS COM LA NOSTRA LLIGA SOCIAL, LA GIRONINA I LA CATALANA.

PERSPECTIVA. Rosa Barnés.
Menció: 3r Nacional.

PAU I TRANQUILITAT. Esperanza Ros.
Menció: 8è Nacional.

SAUPLA. Mariano López Gallego.
Menció: Col·lecció premiada a individual.

AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i 

Cinematogràfica de Blanes
Francesc Macià i Llussà, 26 

(Els Pins)
Apartat de Correus 182

17300 Blanes

Trobareu informació més detallada a la web: www.aficblanes.com i al blog afic 50 
anys: http://afic50anys.blogspot.com
També ens podeu fer arribar un correu a: aficblanes@gmail.com  solicitant informació 
i setmanalment us enviarem l’infoAFIC un butlletí amb notícies de l’agrupació. 

Si voleu brindar amb nosaltres, disposem de Cava Montferrant AFIC 50 aniversari, 
etiquetat per l’ocasió. Podeu fer comandes


