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Fes-te soci i gaudeix d’avantatges i sobretot de moltes activitats fotogràfiques. 
Posa’t en contacte amb nosaltres

FES-TE SOCI
aficblanes@gmail.com
www.aficblanes.com
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Un gran equip a l’AFIC

Han passat quatre anys des que va néixer 
la gran idea de crear una revista anual 
que recollís un resum de totes les activi-
tats que realitza l’AFIC Blanes al llarg de 
l’any. La idea va sorgir quan vam crear la 
nova junta, formada per col·laboradors 
que van apostar pel fotogrAFIC.

Aquesta agrupació ja havia editat antigament diver-
sos materials. Durant els anys 1970-1980 es va editar 
una revista, La Voz del Presidente, que es feia amb la 
màquina d’escriure i es fotocopiava. L’elaboraven al-
guns dels socis actuals, entre ells un dels fundadors de 
l’AFIC Blanes, Josep Maria Padern. 

Durant els anys següents es van crear diferents but-
lletins i catàlegs anuals, com el del Concurs fotogrà-
fic Quillat. Però, realment, el treball més destacat és 
l’actual revista fotogrAFIC, una publicació de qualitat. 
Paral·lelament, l’entitat envia setmanalment el butlletí 
digital Infoafic, una gran eina de difusió directa per a 
tots els socis i aficionats a la fotografia.

Voldria recordar que l’any 2010 l’AFIC Blanes va cele-
brar el 50è aniversari, un any ple d’èxits a nivell nacio-
nal i mundial.

Gràcies a la gran tasca realitzada, l’AFIC ha estat ele-
gida la millor entitat fotogràfica d’Espanya 2011 (CEF), 
ha obtingut una menció d’honor a la Copa Interclubs 
FIAP 2010, la Federació Catalana de Fotografia (FCF) 
l’ha triada com l’Entitat d’Honor 2010, i ha aconseguit 
el 6è lloc a la Copa del Món 2010. En resum, un any 
2010-2011 rodó!

En cada editorial de fotogrAFIC recordem el gran equip 
que tenim. Grans persones, plenes d’idees i iniciatives, 
que fan possible que l’entitat pugui continuar, dia a dia, 
la feina feta fins avui i creï nous projectes.

L’AFIC Blanes necessita l’ajuda de tots els socis i col-
laboradors, no ho oblideu, els treballs no es fan sols, 
l’entitat necessita la vostra ajuda… per poder celebrar, 
d’aquí a 50 anys, el centenari de l’associació. 

Gràcies a tots per aquests quatre anys d’amistat per la 
fotografia i per la confiança i suport demostrats cap a 
mi.

Domingo Fernández Chico
President de l’AFIC Blanes
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Fem una foto amb glamur
1-. Corregim defectes o taques amb una de les tres formes se-
güents:

- Amb el pinzell corrector: funciona com el tampó, seleccionem una 
mostra i, en funció d’aquesta, es barreja la textura del punt d’origen amb 
el color i la lluminositat dels píxels propers. És molt intuïtiu.

- Amb el pinzell corrector puntual: molt similar a l’anterior però 
menys precís, ja que no pren una mostra d’origen, sinó que automàtica-
ment ho fa amb els píxels que es troben al voltant.

- Pedaç: similar al pinzell però més còmode si la zona a millorar és àm-
plia. Seleccionem la zona que volem millorar i l’arrosseguem a una zona 
amb bona textura, ocultem la selecció (Ctr+H) i després Edició/transició 
i ajustem el % perquè sigui natural.

2-. Suavitzem la pell amb desenfocament gausià. Es pot fer de dife-
rents formes:

- Manualment: filtre desenfocament gausià +transició.

- Mitjançant acció: Edgarian Blur/ Softar N.2 de Hasselblad (simula 
un filtre de lent).

- Un cop hem suavitzat, hem de recuperar el focus en els punts impor-
tants (ulls, boca, nas, celles…), ho fem mitjançant màscara de capa, 
pinzell suau, opacitat baixa.

3-. Ressaltem la mirada

- Per accentuar els ulls, els contrastem: ressaltem les parts clares i les 
fosques.

- Creem una capa nova en mode llum suau i l’omplim de gris al 50%. En 
aquesta capa pintarem amb un pinzell suau i baixa opacitat: amb pintura 
blanca les zones clares i amb negra les fosques.

TUTORIAL FOTOGRÀFIC
Joan Membrives (Blanes 1970). Soci de l’Afic des del 2007. Aficionat a la fotografia ja fa una mica més.  

“Vaig començar a fer fotos quan sortia a muntanya, sempre m’agradava endur-me un tros de natura i compartir-ho 
amb els de casa. Amb l’arribada del digital vaig perdre el “carro”, aquelles càmeres compactes (les úniques que 
estaven al meu abast econòmic) no feien el mateix. Però em vaig comprar una reflex, i a més a més vaig entrar 
en el món Photoshop; el meu concepte sobre la fotografia digital va canviar totalment. M’agrada molt retocar les 
fotografies, perquè pots acabar de donar aquella idea que tens en ment i que difícilment la pots obtenir amb la 
primera presa. Quan faig retrats, sobretot, m’agrada veure com la gent se sorprèn, i si s’agraden amb el resultat, 
doncs perfecte!”
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4-. Canviem el color dels ulls, el cabell i els llavis

- Creem una capa nova per a cada retoc, les establim en mode de fusió 
color. Pintem amb un pinzell en mode saturació, amb el color desitjat. 

- Quan el color dels ulls i el cabell és fosc podem sobreexposar la zona 
per poder pintar-la amb més facilitat.

5-. Maquillatge digital. Finalment, podem maquillar la imatge, el pro-
cés és senzill:

- Creem una capa nova en mode de fusió: llum suau (una per a cada 
retoc: coloret, ombra d’ulls...) 

- Pintem amb el color aproximat que li volem donar (per exemple, la capa 
ombra d’ulls) 

- Podem ajustar la capa amb to/saturació, que ens permetrà trobar la 
tonalitat que busquem

- Aplicant un desenfocament gausià aconseguirem integrar les pinzella-
des amb la imatge 

- Jugant amb l’opacitat i la goma d’esborrar acabarem d’ajustar el retoc 
a la imatge
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Les seves imatges sorprenen a qualsevol, sobretot per la gran 
quantitat d’emocions que desprenen els seus retrats i per les 
càlides textures i colors que aconsegueix amb els seus retocs 
fotogràfics i la seva perfecta utilització de la tècnica HDR. Juan 
Laguna (Girona, 1955) és soci de l’AFIC Blanes des del 2005 i, des 
de llavors, no ha deixat de rebre premis i exposar fotografies per 
diferents galeries. En la seva obra es percep certa influència de 
la pintura impressionista francesa, i és que es va educar a Lió 
(França), on va viure dels 6 als 25 anys. Aquest any ha rebut la 
distinció d’artista que atorga les federacions de fotografia inter-
nacional, espanyola i catalana (la FIAP, la FEF i la FCF).

Com aconsegueix que els seus retrats expressin tants senti-
ments?
Sempre selecciono molt les fotos abans de passar-les al paper. Quan 
faig retrats, acostumo a tirar ràfegues de fotos per poder triar la cara 
més expressiva, aquella que més impacta. Després, amb el progra-
ma d’edició li dono els colors més adients i afegeixo capes fins que 
m’agrada.

La seva especialitat és l’HDR, una tècnica que aconsegueix do-
nar llum a les ombres. A la majoria de les seves fotos li aplica i 
també ha impartit classes d’aquesta tècnica. Per què li agrada 
tant l’HDR?
Perquè és la manera d’aconseguir millors detalls en una foto. En totes les 
imatges hi ha una part fosca i una altra clara, i amb l’HDR s’aconsegueix 
tota la paleta de llums. Quan fotografio paisatges intento tirar tres fotos 
de cada una amb bràqueting. Si la foto és d’una persona, triplico la foto 
un cop revelo el RAW per aconseguir tenir tres llums diferents perquè la 
cara quedi il·luminada sense fer servir el flash, que no m’agrada gens.

Potser és perquè els seus orígens artístics provenen de la pin-
tura?
Des d’adolescent sempre m’ha agradat l’art. Llavors la meva distracció 
principal era la pintura a l’oli, i dedicava la major part del meu temps 
lliure a pintar, veure exposicions i visitar el museu de belles arts. Els diu-
menges al matí exposava quadres al mercat De la Creació de Lió, on em 
trobava amb altres artistes aficionats per parlar de les nostres creacions 
i intentar vendre alguna cosa. Les meves pintures estaven basades en 
fotos i eren força surrealistes. Al llarg de la meva vida he pintat prop 
d’un centenar de quadres.

I com va passar de la pintura a la fotografia?
Al 1980, amb 25 anys, vaig tornar a Blanes i, en no trobar simpatitzants 

de la pintura al meu entorn i, sobretot, per no tenir gaire temps lliure, 
vaig abandonar la pintura. Al final dels 90, amb l’aparició de programes 
informàtics com el Corel Draw i l’Adobe em vaig tornar a interessar per 
l’art, però aquesta vegada des de la curiositat per manipular imatges a 
partir de fotos escanejades.

Ja començava a retocar...
Sí, i l’any 2002 em vaig comprar la meva primera càmera digital, que 
aviat va quedar insuficient. L’any 2004 la vaig canviar per una Sony de 8 
megues. Allà es va despertar realment la meva afició i, l’any 2005, em 
vaig fer soci de l’AFIC Blanes i em vaig declarar obertament “Nikonis-
ta”. És a l’AFIC on he trobat un bon ambient de camaraderia, tinc molts 
amics, i em trobo molt a gust. A l’AFIC puc desenvolupar la meva afició 
per la creació d’imatges i intento participar en el major nombre de cur-
sos i tallers que ofereix l’agrupació.

Quan un observa les seves fotografies s’aprecia que estan molt 
treballades, i que li ha dedicat moltes hores a retocar amb 
l’ordinador. Quantes hores li dedica a cada fotografia?
No tinc una regla estricta. Els paisatges els puc fer en una hora, però 
els retrats puc trigar fins a 10 hores, perquè m’agrada eliminar detalls, 
afegir-hi textures...però no ho faig tot de cop. Normalment, retoco la 
foto un dia i uns dies després torno a treballar-la.

Quantes hores a la setmana li dedica a la fotografia?
Depèn de la temporada i de la feina. Intento dedicar 10 hores durant 
el cap de setmana a retocar fotos, sempre que no aprofiti per sortir al 
carrer a fotografiar.

I entre setmana?
Si la feina m’ho permet, em relaxa molt retocar fotos abans d’anar a 
dormir. Però no sempre puc. Treballo d’electrònic realitzant projectes de 
quadres elèctrics d’automatització en empreses de tot el món, així que 
viatjo molt i no puc fer totes les fotos que voldria.

Tot i el seu caràcter modest, m’ha de deixar destacar que ha re-
but molts premis i distincions. Cal dir que ha estat distingit com 
a artista per la Federació Catalana de Fotografia, la Federació 
Espanyola i en el proper congrés li entregaran la distinció de 
la Federació Internacional de l’Art de la Fotografia. De tots els 
reconeixements que ha rebut, quin li fa més il·lusió?
Potser el primer reconeixement com a artista. Però també m’ha fet molta 
il·lusió quedar el primer aquest any a la lliga social en color de Blanes, 
ja que hi ha un nivell molt alt. L’any 2011 ha estat bo per a mi i he re-

ENTREVISTA A JUAN LAGUNA

Cala dels Frares
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but també la medalla de bronze als Premis de Fotografia Jordi d’Or de 
Perpinyà i la medalla d’argent de la Confederació Espanyola al concurs 
Treball i Oficis de la UGT.

Com veu en l’actualitat la fotografia catalana en el panorama 
internacional?
Hi ha molt bons fotògrafs a Catalunya, amb molts diversos estils. A 
Catalunya els fotògrafs presenten fotos molt treballades, a diferència 
d’altres països, com Anglaterra o Bèlgica, on les imatges acostumen a 
ser menys retocades, sovint de natura, animals i esport.

Què es podria fer per potenciar l’art de la fotografia?
Jo crec que actualment la fotografia està molt estesa, més que mai, 
perquè tothom porta la càmera a sobre. Però potser el que caldria és 
eliminar el pensament que té molta gent que les fotografies retocades 
no són bones fotos. Hauria de ser al revés!

Caldria retocar-les sempre?
Exacte! S’haurien de retocar totes les fotos abans de positivar-les al pa-
per; així s’eliminarien els errors i milloraria la imatge. Igual que avui en 
dia a ningú se li ocorreria presentar un treball amb màquina d’escriure 
sinó que ho faria amb ordinador, doncs igual s’hauria de fer amb les 
fotos.

Algun altre desig?
Sí, que la gent es presenti més als concursos internacionals, que no 
acostumen a donar premis econòmics però que donen molt de reco-
neixement.

Quines són les seves fotos preferides?
M’agrada molt la foto de la Cala dels Frares, que vaig fer l’any 2006 i 
amb la que he quedat tercer al Premi Quillat Selva, tercer en una entrega 
de la lliga gironina i finalista al concurs de Calonge. I també estic molt 
satisfet del resultat a la Madonna Pre-rafaelita, amb la que vaig quedar 
segon a la Festa de la Foto de Ripollet i vaig obtenir la medalla de bronze 
a Perpinyà.

Acaba d’exposar un recull de fotografies a Sant Feliu de Guíxols, 
per on han passat centenars de persones. Era una mostra titu-
lada “Il·luminant les ombres” amb fotografies realitzades amb 
HDR. Quins altres projectes té previstos?
Immediats no en tinc gaires...Sí! Tinc pendent canviar-me la càmera! 

Ara tinc una Nikon D200 i m’agradaria passar-me al gran format.

Molta sort amb tots els seus projectes i moltes gràcies per fer-
nos gaudir d’aquestes meravelloses fotografies.

Almudena Montaño India 
Periodista

REQUISITS PER SER ARTISTA

>> De la Federació Catalana de Fotografia (AFCF)
- Participar amb èxit a concursos o salons amb reconeixement de la 
FCF. Per cada premi obtingut en concursos nacionals o internacionals, 
en cada categoria, computa un punt per fotografia o per col·lecció. 

- Aconseguir com a mínim 10 punts i estar en possessió del carnet de 
la FCF, estar associat a una entitat o agrupació pertanyent a la Federa-
ció Catalana o en situació assimilable segons els Estatuts de la FCF.

>> De la Federació Internacional de l’Art de la Fotografia 
(AFIAP)
- Participar amb èxit en salons internacionals sota Patrocini FIAP du-
rant un any com a mínim. Participar amb èxit en, com a mínim, 10 
salons internacionals sota Patrocini FIAP, en un mínim de 5 països 
diferents; un Circuit es considera com un únic saló. Totalitzar un mí-

nim de 30 acceptacions de com a mínim 10 obres diferents en salons 
internacionals sota Patrocini FIAP. 

>> De la Confederació Espanyola de Fotografia (ACEF)
- Haver participat amb èxit en: salons amb Patrocini de la CEF d’àmbit 
internacional, concursos o activitats organitzades per la pròpia CEF o 
en concursos nacionals organitzats per les Entitats afiliades i sota el 
Patrocini de la CEF. Per cada premi obtingut en concursos nacionals, 
en cada categoria, excepte socials o amb limitació de participació, es 
computa un punt, bé sigui per fotografia o per col·lecció. Als concursos 
internacionals computa per obra o col·lecció seleccionada.

- Totalitzar com a mínim deu punts i estar en possessió del carnet “a 
vie” de la FIAP i/o el de la CEF i estar associat a una agrupació pertan-
yent a una Federació Autonòmica integrant de la CEF.

Madonna pre-rafaelita
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Errades freqüents en la filmació
Sovint, quan filmem, cometem algunes errades que fan que el resultat 
final no sigui el satisfactori. A vegades són errades tan bàsiques que, 
per aquest motiu, molta gent les obvia i provoquen que el vídeo quedi 
malament o que, simplement, no es gravi res. Us donaré alguns consells 
perquè això no succeeixi:

Consells de tipus pràctic (bàsics, però no per això deixen de ser 
importants)
1. Porteu suficients cintes verges als esdeveniments. En cas de disc dur, 
descarregueu-lo prèviament

2. Reviseu que porteu suficients bateries i que estan carregades

3. Netegeu la lent abans de gravar (utilitzeu camusses)

4. Tingueu cura de les cintes: no les deixeu en llocs calents o directa-
ment al sol, a prop de camps magnètics…i poseu la pestanya de protec-
ció a la cinta després de gravar

5. Assegureu-vos que la càmera està apagada dins la funda, ja que és 
fàcil oblidar posar la pausa de la gravació.

Consells de tipus tècnic

1. Penseu què voleu gravar, eviteu gravar molta estona el mateix 
i no graveu accidentalment
Penseu si allò que esteu gravant interessa a l’espectador. Realitzeu un 
pla de rodatge: què volem dir i el temps necessari per crear la història. 
S’ha de pensar en la continuïtat del vídeo i ser coherents.

Per ambientar-ho, graveu la mateixa presa des de diferents angles, i 
alterneu plans generals (per situar) i plans detall (per informar). És molt 
important que graveu plans recursos perquè ajuden a l’hora de muntar 
un vídeo. No feu escenes massa llargues perquè resulten monòtones. 

2. Eviteu moviments ràpids d’esquerra a dreta i de dalt a baix  
Cal que eviteu el “0 moviment” deixant la càmera plantada en un racó 
de l’habitació sobre del trípode i amb el pla totalment obert, ja que el 
vídeo semblarà la càmera de seguretat d’una entitat bancària. Però tam-

poc és bo l’excés de moviment amb plans continus d’un lloc a l’altre 
sense aturar la càmera; cal evitar els moviments bruscos. 

3. Eviteu zoom in i zoom out
El zoom s’ha d’utilitzar per apropar un objecte a l’espectador i mantenir 
la seva atenció, però no s’han de fer molts apropaments i allunyaments 
seguits perquè l’espectador perd la concentració. No obstant, en situa-
cions emotives (com un casament) es pot fer un zoom molt lent cap a 
un dels protagonistes. Però aneu amb compte i no apropeu massa les 
cares. Un consell: quan penseu en fer un zoom atureu-vos un moment i 
imagineu-vos que graveu el mateix en dos plans diferents. Primer un pla 
general i després un pla detall; oi que queda bé? Si podeu evitar fer un 
zoom, eviteu-lo!

4. Que no tremoli la càmera
Un truc per mantenir la càmera ferma és buscar un suport perquè no 
us tremoli la mà. Si no tenim trípode, en ocasions, haureu d’aguantar 
la respiració, especialment si esteu enfocant amb el zoom un objecte 
que està lluny.

5. Tingueu en compte els canvis de llum amb els moviments de la 
càmera i eviteu la llum de fons excessiva
Quan graveu en interiors amb grans finestrals de dia, eviteu filmar-los, 
ja que els canvis de llum són bruscos per a la càmera i en la filmació 
es veu tot completament blanc per uns segons. De la mateixa manera 
passa quan filmeu de cara al sol. Per això és bo que no utilitzeu sempre 
l’automàtic de la càmera.

6. Tingueu cura amb el so del vídeo
Reviseu que el micròfon de la càmera estigui encès. És molt comú que 
s’escolti més el xiclet del que filma que el que realment s’està gravant. 
Si esteu gravant una imatge que està molt lluny, potser el so no arriba 
adequadament a la càmera, especialment si graveu a una persona par-
lant. En aquest cas, cal que us apropeu una mica o li poseu un micròfon 
sense fil. Per cert, els discursos no han de ser gaire llargs per no avorrir. 
Podeu alternar les imatges de la persona que parla amb imatges del 
públic escoltant o detalls del lloc perquè visualment sigui més atractiu.

Xavi Gàmez

La seva afició pel vídeo es va iniciar fa sis anys, quan va començar a realitzar muntatges de fotos amb el programa d’edició 
Pinnacle Studio. Després de la primera presa de contacte amb les imatges estàtiques, va adquirir la seva primera videocàmera 
i va començar a interessar-se pel món audiovisual i el seu llenguatge. Ha practicat amb diversos programes fins que s’ha 
casat definitivament amb el Sony Vegas, de qui diu que està “enamorat per les seves qualitats: una interfície amigable, molts 
recursos, estabilitat, accepta gran diversitat de formats, és fàcil d’utilitzar, té pistes il·limitades d’àudio i vídeo, 3D, consumeix 
pocs recursos, té gran potència…”. L’any 2011 ha ofert un taller d’intercanvi a l’AFIC –d’on és soci– sobre l’edició de vídeo. 
Actualment treballa com a operador de càmera i editor en un projecte amb l’actriu Maria Sola sobre un taller dels progressos de l’infant a través 
del teatre, amb nens de quatre anys. Properament, en Xavi té previst cursar el grau de Multimèdia a la UOC.

ESPAI CINEMATOGRÀFIC

Consulta el canal de l’AFIC Blanes
La secció cinematogràfica de l’AFIC ha realitzat durant el 2010 i 2011 
diverses gravacions d’activitats fotogràfiques i entrevistes a fotògrafs 
reconeguts. També realitza cada any la retransmissió en directe via web 
del veredicte del concurs fotogràfic Montphoto, que se celebra al mes 
de desembre a Lloret de Mar. Trobareu aquests vídeos al Canal AFIC: 
http://afictv.blogspot.com/
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XXXIX saló estatal 
de fotografia 

TROFEU QUILLAT
XX trofeu comarca 

de la Selva

Trofeu
QUILLAT2011

AFIC Blanes

Col·lecció guanyadora Trofeu Quillat: JOSEP BALCELLS i ADZET

Col·lecció guanyadora Trofeu Quillat Social: ALFONSO REVALIENTE



PARTICIPACIÓ

VEREDICTE
Acta del veredicte emès pel jurat del XXXIX Saló Estatal de Fotografia 
Trofeu Quillat i XX Trofeu Comarca de la Selva. Reunits a les 10 hores 
del dia 26 de juny de 2011 a la vila de Blanes (La Selva, Girona) el jurat 
format per la senyora Pilar Masbernat, el senyor Jaume Vila i el senyor 
Benito Ruiz, dictaminen:

Que després d’haver examinat detingudament la totalitat de col·leccions 
del trofeu Quillat i Trofeu La Selva acorden, per unanimitat, el següent 
veredicte:

PREMI D’HONOR A LA MILLOR COL·LECCIÓ:

Trofeu Quillat i 1.000 e, per a Josep Balcells i Adzet.

FINALISTES:

Trofeu i 300 e, per a Francisco Almendros Picazo.
Trofeu i 300 e, per a Vicente Cervera Casino.
Trofeu i 300 e, per a José Lara Cordobés.
Trofeu i 300 e, per a Jorge Llorca Martínez.

FINALISTES ESPECIALS NATURA:

Trofeu i 300 e, per a Carles Carreras Parera.
Trofeu i 300 e, per a Borja Abarrategi Badiola.

PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ SOCIAL:

Trofeu i 250 e, per a Alfonso Revaliente.

FINALISTES SOCIALS:

Trofeu i 100 e, per a Albert Fontàs Ribas.
Trofeu i 100 e, per a Adelina Putellas Jubells.
Trofeu i 100 e, per a Montserrat Moraleda Díaz.
Trofeu i 100 e, per a Sergio Queiro Rubio.

TROFEU COMARCA DE LA SELVA:

1r. Premi: Trofeu i 200 e, per a Pep Codina i Torras.
2n. Premi: Trofeu i 150 e, per a Jordi Gallego i Caldes.
3r. Premi: Trofeu i 100 e, per a Andreu Miquel Bisbal.

El Trofeu Quillat segueix essent un dels concursos de fotografia més 
importants a nivell internacional, tant per la qualitat de les obres 
presentades, com pel renom dels participants i, com no, pel valor 
econòmic del premi. Enguany s’ha celebrat la XXXIX edició amb un 
èxit de participants. El veredicte es va fallar el 26 de juny i el lliura-
ment de premis va tenir lloc el 10 de juliol en un acte institucional a 
la Casa Saladrigas de Blanes, on va assistir l’alcalde de la localitat, 
Josep Marigó i la regidora de Cultura, Lara Torres. L’exposició es va 
poder veure del 9 de juliol al 7 d’agost.

José Benito Ruiz Limiñana 

Membre d’AEFONA i soci d’AFIC Blanes. Naturalista, fo-
tògraf i escriptor vocacional des de molt jove, ha desen-
volupat la seva passió per la natura en diverses facetes 

laborals d’una forma autodidacta: amb imatges, amb onze llibres sobre 
fotografia i natura, a programes de ràdio, amb l’assessorament a enti-
tats públiques i privades durant anys, i en el camp cinematogràfic en la 
participació a sis documentals i tres sèries documentals, que han rebut 
diversos premis a nivell internacional.

Com a fotògraf de natura ha treballat en agències internacionals espe-
cialitzades com Planet Earth Pictures, Oxford Scientific Films, la Nature 
Picture Library, Spain Photo Stock, entre d’altres. Al concurs Wildlife 
Photographer of the Year ha obtingut diversos reconeixements, entre 
els que destaquen un primer premi i el Premi a la Innovació Fotogràfica 
l’any 2003.

Pilar Masbernat Capdevila

Li agrada investigar en el laboratori les tècniques foto-
gràfiques en color per poder experimentar en el terreny 
de la recerca personal i transgredint les normes establer-

tes. L’any 1987 la Generalitat li va atorgar la Carta d’Artesà Fotògraf. El 
1993 és nomenada per votació membre del Cos de Jurat de l’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya, i el 1994 obté la Categoria d’Honor de la mo-
dalitat color de l’AFC i és nomenada Membre del Consell Tècnic que 
assessora al Consell Directiu de la mateixa entitat. El 1996 va obtenir 
la Categoria d’Honor a la modalitat blanc i negre de l’AFC i va rebre el 
Trofeu categoria d’Honor a la Secció Color per l’obtenció del Primer Pre-
mi al Concurs Classificador de l’AFC dels anys 1996 al 1999. Té obres al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i en col·leccions publiques 
i privades.

Jaume Vila Alaman

És el fundador i actual responsable de dues de les enti-
tats que conformen la Federació Catalana de Fotografia, 
la Secció de Fotografia de l’Associació del Personal de 

“la Caixa” i  l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt. Jurat d’Argent 
de la  Federació Catalana de Fotografia (JAFCF), Artista de la Federació 
Catalana de Fotografia(AFCF), Excel·lència de la Federació Catalana de 
Fotografia (EFCF), Artista de la Confederación Española de Fotografía 
(ACEF), Reconeixement de Mèrit (3) d’Image sans frontière (RISF-3), Ar-
tista de la Federació Internacional de l’Art Fotogràfic (AFIAP), Member 
in Good Standing de la Photographic Society of America (PSA-M). Com 
a professor està especialitzat en divulgar la fotografia de estudi amb 
llum artificial i les tècniques de fotografia digital. Actualment una de les 
seves principals activitats és la de jurat de concursos, en representació 
de la Federació Catalana de Fotografia.

JURAT



RELACIÓ DE PARTICIPANTS
Abarrategi Badiola, Borja Oñati Quillat

Almendros Picazo, Francisco Cerdanyola del Vallès Quillat

Armario Ángel, Patricia Madrid Quillat

Atance Gerique, Salvador Barcelona Quillat

Balcells Adzet, Josep Igualada Quillat

Barrio Sáenz, Luis Mª Logronyo Quillat

Barrios Díaz, Rafael Córdoba 

Boadas, Anna St. Feliu de Guíxols Quillat i Selva

Borràs Vidal, Antònia  Blanes Quillat

Botey, Quim  Calella Quillat

Busquets Nuell, Jordi  Platja d’Aro Quillat

Busquets Platja, Albert Platja d’Aro Quillat

Cabus Cazorla, Jaume  Terrassa Quillat

Carreras Parera, Carles  Caldes de Malavella Quillat i Selva

Carrión Rodríguez, Francesc  Blanes Quillat

Cervera Casino, Vicente  València  Quillat

Ciurana, Josep Ma Tordera Quillat i Selva

Closa Gomà, Víctor  Barcelona 

Cobos Rodríguez, Susanna Sant Celoni Quillat i Selva

Codina Torras, Pep Tona Quillat i Selva

Collado Gili, Albert Sant Feliu de Guíxols Quillat i Selva

Combalia Moll, Emilio Barcelona Quillat

Del Val González, Josep Lluís Sta. Coloma de Farners Quillat i Selva

Escalé Buch, Jaume  Blanes Quillat

Escudé Villarroya, Meritxell Barcelona Quillat

Estarlí, Enric Sta. Cristina d’Aro Quillat i Selva

Fernández Gómez, Domingo Blanes Quillat i Selva

Ferrer Chust, Xavier  Vila-real Quillat

Ferrer Clara, Joan Palafolls Quillat

Flores, Fernando Móstoles Quillat

Font Ruiz, Pere  Olot 

Fontàs Ribas, Albert Palafolls Quillat i Selva

Fraile, Roberto  Blanes Quillat

Gago Grau, Juan Manuel Montcada i Reixac Quillat

Gallego Caldas, Jordi  Sant Feliu de Guíxols Quillat i Selva

Garrido Vilajuana, Frederic  Berga Quillat

Guash Fernández, Joan Vilanova  i la Geltrú Quillat

Illa Mancebo, Antoni Calonge Quillat i Selva

Irizarri Arcis, Mati València Quillat

Junqué Poch, Jaume  La Bisbal del Penedès Quillat

Lacunza Nasterra, Txema Sabadell  Quillat

Lama Baena, Manuel Còrdova Quillat

Lara Cordobes, José Còrdova Quillat

Leandro Serrano, Luis  Cornellà de Llobregat Quillat

Lizancos Garcia, Joan Carles Esparreguera Quillat i Selva

Llach Pagès, Marc Blanes Quillat

Llorca Martínez, Jorge Barcelona Quillat

López Giménez, José Sax Quillat

Lupión Manzano, Manuel Balsareny Quillat  i Selva

Mañosas Bassa, Antoni Sant Feliu de Llobregat Quillat

Marie, Patricia Vraiville (França) Quillat

Masdéu Viñas, Joan Ripoll Quillat

Masellach Nogués, Matilde Viladecans Selva

Mateu Crosas, Lluís Blanes Selva

Mimó Bayó, Joan Ripollet Quillat

Miquel Bisbal, Andreu La Pobla de Claramunt Quillat i Selva

Moraleda, Montserrat  Blanes Quillat i Selva

Moreno González, José Miguel Guadalajara Quillat

Moreno Villar, Santos Port de Sagunt Quillat

Muñoz Blanco, Emilio Bilbao Quillat

Nadine, Chavernas Banyuls -Sur.Mer  Quillat

Negredo Sánchez, Julian Puerto de Sagunto Quillat

Noguero Cazorla, Andreu  Sitges Quillat

Orellana Ramírez, J. Manel Sabadell Quillat

Pascual, Ralf Madrid Quillat

Peiro Mir, Manuel Barcelona Quillat

Planells, Miquel Banyoles Quillat i Selva

Ponsa Vilatersana, Josep  Sta. Perpetua de Mogoda Quillat i Selva

Pulido Ruiz, Francisco Javier Porcuna Quillat

Putellas Jubells, Adelina  Manresa Quillat i Selva

Queiro Rubio, Sergio Blanes Quillat i Selva

Quesada, Gregori Sallent Quillat i Selva

Revaliente, Alfonso Blanes Quillat i Selva

Roca Hernández, Àngel  Badia del Vallès Selva

Ros Ramió, Narcís  St. Feliu de Guíxols Quillat

Saleilles, Joan Perpinyà Quillat

Sánchez Villacreces, Domingo Barcelona Quillat

Santaren Agredano, Antonio  Malgrat de Mar Quillat i Selva

Segura Massip, Daniel Sant Boi del Llobregat Quillat

Serra Pou, Francina  Blanes Quillat 

Serra, Robert Lluís Calella Quillat

Soler Lloreda, Maria Pineda de Mar Quillat

Tejero Gómez, Juan Granollers Selva

Tugas Casadó, Roser Viladecans Selva

Verdú Prats, Carles  Barcelona Quillat

Vilà Serra, Àngel  St. Feliu de Guíxols Quillat i Selva

Vila Vilella, Narcís Tordera Quillat i Selva

Villalba, Raül Buenos Aires (Argentina) Quillat

Xaubet Serra, Xavier  Tordera Quillat i Selva

Zitta, Lorenzo Tordera Quillat i Selva



Francisco Almendros Picazo Vicente Cervera Casino

FINALISTES QUILLAT 2011



José Lara Cordobés Jorge Llorca Martínez



Albert Fontàs Ribas

Adelina Putellas Jubells

Montserrat Moraleda Díaz

Sergio Queiro

FINALISTES QUILLAT SOCIAL 2011



1r classificat Comarca de la Selva. Pep Codina i Torras 2n classificat Comarca de la Selva. Jordi Gallego i Caldes

3r classificat Comarca de la Selva. Andreu Miquel Bisbal

Carles Carreras

Borja Abarrategi

TROFEU COMARCA DE LA SELVA

FINALISTES ESPECIALS NATURA



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

1993  Josep Closa  Barcelona

ANY  AUTOR  LOCALITAT

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

2010 Santi Viladrich Manresa

2011 Josep Balcells Igualada



TEMA FOCS D’ARTIFICI 2011: 
1r Juan Antonio Díaz (Malgrat de Mar)
2n Josep Recio (Blanes)
3a Montserrat Moraleda (Blanes)
4t Salvi Rius (La Roca del Vallès)
5è Pere García (Blanes)

TEMA FESTES DE BLANES 2011:
1r Pere Romero (Barcelona)
2a Pepi Casanova (Arbúcies)
3r Josep Maria Ciurana (Tordera)
4t Pere García (Blanes)
5a Montserrat Moraleda (Blanes)

Cada cop es veuen més persones que fotografien els focs d’artifici du-
rant la Festa Major de Blanes. La popularització de la càmera de fotos 
digital és un dels motius d’aquesta afició, que ha aconseguit, alhora, 
que augmenti el nombre de participants al concurs de Focs i Festes que 
organitza l’AFIC juntament amb l’Ajuntament de Blanes. Enguany, s’han 
presentat un total de 80 fotografies del tema focs i 36 fotografies del 
tema festes. L’exposició es va poder visitar del 12 al 31 d’agost a la Casa 
Saladrigas de Blanes. El veredicte –celebrat el 7 d’agost– va anar a 
càrrec de Josep Carmona (fotògraf d’Startecnia), Ferran Moran (membre 
de la Federació Catalana de Fotografia i del cos de jurats de la Federació 
Catalana de Fotografia) i Joan Sancho (membre de la Federació Catala-
na de Fotografia i del cos de jurats). I van dictaminar el següent:

Guanyador focs d’artifici 2011. Juan Antoni DíazGuanyador festes de Blanes 2011. Pere Romero

Josep Recio

Pepi Casanova Josep M. Ciurana Pere Garcia Montserrat Moraleda

Montserrat Moraleda Salvi Rius Pere Garcia

CONCURS FOCS I FESTES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2826 27



 Nom i Cognom 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 Juan Laguna 20 18 18 16 19 17 17 19 144  

2 Francesc Carrión 19 17 17 15 17 18 16 20 139  

3 Jordi Roig 18 19 12 19 19 15 17 17 136  

4 Albert Fontàs 16 14 14 19 18 18 18 15 132  

5 Jaume Escalé 19 14 15 14 20 16 15 17 130  

6 Lorenzo Zitta 18 8 13 20 19 14 20 17 129  

7 Montserrat Moraleda 18 11 18 12 16 17 16 19 127  

8 Jordi Marcó 16 17 17 14 15 17 15 15 126  

9 Marc Reixach 18 18 18 18 17 12 13 15 126  

10 Antònia Borràs 14 15 13 18 18 16 15 14 123  

11 Domingo Fernàndez 17 18 14 15 13 14 13 16 120  

12 Joan Ferrer 9 16 15 16 16 13 14 18 117  

13 Sergio Queiro 16 17 16 13 14 10 17 14 117  

14 Miguel A. Recio 13 16 17 14 15 15 14 12 116  

15 Francina Serra 17 11 14 14 17 16 14 13 116  

16 Almudena Montaño 12 10 19 17 11 13 13 16 111  

17 Narcís Vila 16 10 16 9 13 16 15 16 111  

18 Sergi Batlle 9 8 16 15 17 11 15 18 109  

19 Narcís Munsó 14 20 17 9 17 10 11 11 109  

20 Roberto Fraile 18 17 15 18 12 14 14 - 108  

21 Patricia Marie 17 16 13 9 14 10 11 18 108  
22 Ferran Munsó 9 14 18 10 11 14 14 15 105  

23 Joan Marlet 14 13 16 9 12 13 15 11 103  

24 Isabel Lamela 9 11 20 13 14 10 10 13 100  
25 Miquel Clavero 17 15 12 9 11 10 14 11 99  

26 Joan Membrives 18 11 15 11 14 14 15 - 98  

27 Jurgita Dargyté 15 9 10 9 16 13 12 11 95  

28 José de la Cueva 12 14 10 10 12 14 12 11 95  

29 José López 18 17 12 10 18 19 - - 94  

30 Isabel Rodríguez  9 12 10 9 13 16 11 14 94  

31 Domingo Fernàndez 14 9 12 12 17 - 16 11 91  

32 Dolors Godayol 13 10 12 9 18 - 14 15 91  

FOTOLLIGA 10/11 CLASSIFICACIÓ COLOR
Un total de 64 socis han participat a la lliga social 2010-11 de l’AFIC en la categoria color i 47 a la de blanc i negre. El guanyador en color ha estat en 
Juan Laguna, que ha demostrat en tota la lliga un nivell molt alt de qualitat en totes les fotografies que ha presentat. En l’apartat de blanc i negre en 
Ferran Munsó s’ha classificat en primera posició amb un total de 145 punts, una de les puntuacions més altes de la història de la lliga de l’AFIC.

1a: lliure
2a: nocturna exterior

3a: lliure
4a: cementiris

5a: lliure
6a: dolor

7a: lliure
8a: peus

 Nom i Cognom 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

33 Carles Carreras - - - 19 19 20 13 18 89  

34 Eulàlia Clofent 9 8 13 9 12 12 14 12 89  

35 Albert Galceran 15 12 11 9 11 11 17 - 86  

36 Carlos Girona 12 13 11 9 18 - 11 11 85  

37 Yolanda Fortes 14 12 10 9 15 12 10 - 82  

38 Lluís Mateu 11 9 11 9 13 - 12 12 77  

39 Alfonso Revaliente 18 - 17 - 18 - 19 - 72  

40 Roser Vall-Llosada 9 8 10 9 12 11 10 - 69  

41 Araceli Flores 11 14 15 9 12 - - - 61  

42 Fernando Olaizola - - 19 - 13 - 15 12 59  

43 Jose M. Urbano 13 10 10 9 17 - - - 59  

44 Santiago Fumanal 9 17 11 9 11 - - - 57  

45 Alex Sola 11 8 14 12 11 - - - 56  

46 Jose Luis Del Val - - 10 9 11 - 10 12 52  

47 David Fernàndez - 9 10 9 11 - 10 - 49  

48 Susanna Margalef 10 8 12 9 - 10 - - 49  

49 Olga Pyvovarchuk - - - - 11 18 15 - 44  

50 Paco Membrives 14 13 - - 16 - - - 43  

51 Núria Clavero - - 10 9 12 - 10 - 41  

52 Rubén García 14 9 10 9 - - - - 41  

53 M. Ángel Mallorquí - - - - 17 - 11 13 41  

54 Lusy Poal 9 10 11 11 - - - - 41  

55 Benjamí Costa - - 14 9 16 - - - 39  

56 Isabel Garrido 15 8 - - 11 - - - 34  

57 Victor Guerrero 16 18 - - - - - - 34  

58 Glòria Sànchez 10 12 - 9 - - - - 31  

59 Jordi Prieto 10 - - - 15 - - - 25  

60 Xavi Llop - - - - - - 11 12 23  

61 Josep M. Ciurana 9 - 12 - - - - - 21 

62 David Arbuixech - - 11 - - - - - 11
63 Ana López - - - - - 10 - - 10
64 Salva Gonzàlez - - - 9 - - - - 9

Temes 10/11:

Guanyador color lliga AFIC 2010/11. Juan Laguna Guanyador blanc i negre lliga AFIC 2010/11. Ferran Munsó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2826 27



 Nom i Cognom 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

1 Ferran Munsó 19 19 18 19 19 20 12 19 145  
2 Antònia Borràs 19 18 16 17 18 17 15 15 135  
3 Marc Reixach 11 20 20 16 14 18 18 17 134  
4 Lorenzo Zitta 20 8 12 18 15 17 20 18 128  
5 Jordi Marcó 18 17 17 11 17 14 11 18 123  
6 Juan Laguna 17 19 17 14 17 13 14 10 121  
7 Jordi Roig 17 9 14 17 14 15 14 20 120  
8 Francesc Carrión 18 12 18 11 13 12 17 17 118  
9 Montserrat Moraleda 14 10 12 16 17 17 16 15 117  
10 Sergio Queiro 17 17 12 14 17 13 15 12 117  
11 Francina Serra 10 17 15 14 15 16 12 18 117  
12 Domingo Fernàndez 17 15 14 15 16 14 11 14 116  
13 Albert Fontàs 9 14 17 15 16 16 13 12 112  
14 Miquel A. Recio 14 11 12 15 18 12 15 14 111  
15 Jaume Escalé 11 11 19 9 15 19 10 16 110  
16 Narcís Vila 12 13 14 9 13 16 13 16 106  
17 Sergi Batlle 13 9 17 12 15 18 12 10 105  
18 Robert Fraile 14 12 15 12 18 15 11 - 97  
19 David Fernàndez 16 16 11 13 13 15 10 - 94  
20 Jurgita Dargyté 15 - 14 11 13 13 11 13 90  
21 Carles Carreras - - - 20 20 19 12 18 89  
22 Domingo Fernàndez 10 11 13 9 16 - 13 17 89  
23 Joan Ferrer - 15 11 10 15 15 13 10 89  
24 Isabel Lamela 12 9 11 12 14 11 10 10 89  

CLASSIFICACIÓ BLANC I NEGRE
 Nom i Cognom 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

25 Albert Galcerán 16 13 12 9 11 15 11 - 87  
26 Miquel Clavero 10 8 11 10 11 10 12 12 84  
27 Joan Membrives 16 9 11 13 16 - 12 - 77  
28 Alfonso Revaliente 13 - 13 - 19 - 19 - 64  
29 Santiago Fumanal 9 8 16 14 15 - - - 62
30 Àlex Sola 16 8 13 14 11 - - - 62  
31 José Luis Del Val - - 12 9 11 - 12 14 58  
32 Benjamí Costa - - 16 15 14 12 - - 57  
33 Jordi Prieto 19 10 - 11 17 - - - 57  
34 Núria Clavero - - 11 11 11 - 10 13 56  
35 Lucy Poal 11 12 15 13 - - - - 51  
36 Rubén García 12 11 12 11 - - - - 46  
37 Fernando Olaizola - 15 - - 13 17 - - 45 
38 Olga Pyvovarchuk - - - - 19 14 12 - 45
39 Glòria Sànchez 15 10 - 17 - - - - 42
40 Lluís Mateu - - - - 18 - 13 10 41
41 Víctor Guerrero 13 18 - - - - - - 31
42 M. Àngel Mallorquí - - - - 17 - 14 - 31
43 Xavi Llop - - - - - - 10 14 24
44 Josep M. Ciurana 15 - - - - - - - 15
45 David Arbuixech - - 14 - - - - - 14
46 Ana Lòpez - - - - - 11 - - 11
47 Salva Gonzàlez - - - 9 - - - - 9

VIAJES BLANDA

c. Raval, 15

17300 BLANES

Tel. 972 33 07 18

blanda@blandatravel.com

www.travelpanel.org

Aquesta fotografia podria ser seva.

Viatgi a un món de fotografies.

Compri ara el seu viatge 2012 i 
aprofiti els grans avantatges de la 

compra anticipada.

Consulti les 
nostres ofertes, 
les tenim totes.
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FOTOLLIGA
GIRONINA

2a FOTOLLIGA 
CATALANA (FCF)

CONCURS BOLETS

CONCURS ANIVERSARI 
CASES BARATES (ELS PINS)

COLOR - B/N 

1a categoria
1r Josep Lois, Palamós
2n Quim Bigas, Sant Feliu 
3a Alícia Gros, Calonge 
4t Joaquim Sitjà, Calella 
5è Jordi Gallego, Sant Feliu 
6è Juan Laguna, Blanes
7a Pepi Casanova, Arbúcies 
8è Jordi Marcó, Blanes 

2a categoria 
1r Sergi Cugat, Calella 
2n Ferran Munsó, Blanes 
3r Josep Sánchez, Salt  
4t Quim Botey, Calella 
5a Montserrat Moraleda, Blanes
6è Marc Reixach, Blanes
7è Robert Reig, Salt
8è Albert Fontàs, Blanes

ENTITATS
1a AFTDAO Berga
2a AFIC Blanes

AUTORS
1r Santos Moreno Villar
2n Javier Castro Cordero
3r Josep Balcells Adzet
4t Juan Cordero Ruiz
5è Jordi Gallego Caldas

CONCURS BOLETS
1a Lusy Poal
2n Joan Membrives
3r Josep M. Ciurana

CONCURS ANIVERSARI CASES BARATES (ELS PINS)
1r Alfonso Revaliente
2n Albert Galceran
3r Juan Laguna
4t Xavier Xaubet
5è Joan Membrives

El jurat –format per Domingo Fernández Chico, Marc Reixach i Fernando 
Olaizola– van acordar atorgar el primer premi, dotat d’obsequi i 200e, a 
Alfonso Revaliente. Els premis finalistes, dotats d’obsequi i 100e, van ser 
per: Albert Galceran, Juan Laguna, Xavier Xaubet i Joan Membrives.

1a Lusy Poal

1r Alfonso Revaliente 2n Albert Galceran 3r Juan Laguna 4t Xavier Xaubet 5è Joan Membrives

2n Joan Membrives

9è Lorenzo Zitta
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EL VOLCÀ KILAUEA DE HAWAII 
(ANTÒNIA BORRÀS I FRANCESC CARRIÓN)

Pocs són els privilegiats que han pogut realitzar les fotos del volcà Ki-
lauea (Hawaii) tan a prop. A més del perill que suposa situar-se enmig 
del cràter d’un volcà, és una zona protegida i difícilment transitable du-
rant el dia. Però la passió que comparteixen l’Antònia Borràs i el seu ma-
rit, en Francesc Carrión, per la fotografia de viatges va fer possible que 
poguessin capturar unes imatges impactants dels volcans en un viatge 
que van realitzar el passat mes de febrer.

El volcà de Kilauea –que assoleix els 4.170 m al cim- és el més jove i 
un dels més actius del planeta. Està situat a la Gran Illa de Hawaii, un 
dels llocs més interessants pels amants de la geologia. Forma part del 
Parc Natural dels Volcans, i és Reserva de la Biosfera i Patrimoni de la 
Humanitat. Kilauea significa “molt escampat” per la constant erupció 
que té, que va començar l’any 1983.

Segons en Francesc Carrión, com a viatge fotogràfic Hawaii pot ser 
“molt avorrit, perquè moltes zones estan protegides per ser parcs na-
turals, i no està permès apropar-se”. Precisament, l’excursió guiada per 
veure el volcà de Kilauea et deixa a 3 quilòmetres de distància i, per 
tant, és impossible aconseguir unes bones fotos. Per això, l’Antònia i en 
Francesc es van sorprendre quan van veure l’exposició de la galeria d’art 
Extreme Exposure d’Hilo, al sud-est de la Gran Illa, del fotògraf Bruce 
Omori. “Eren fotos impressionants, tirades molt de prop, i vam preguntar 
des d’on havien fet aquelles fotos”, explica l’Antònia. “L’Omori i el seu 
company, també fotògraf, ens van dir que pagant 150 dòlars per persona 
ens podien acompanyar, però que era molt perillós. Que si decidíem fer-
ho seria sota unes premisses: ells anaven a treballar i no els podíem 

molestar; havíem de sortir a les 3 de la matinada i realitzar un trajecte 
d’una hora en cotxe, caminar una hora més i ens deixarien al lloc des 
d’on podríem fotografiar. Una hora després ens recollirien i tornaríem 
cap a l’hotel abans de les 8 del matí, quan obrien el parc natural. Vam 
acceptar aquesta aventura”.

Arribaren de negre nit i van esperar ansiosos els primers rajos del sol 
(cap a les 5.30 h), que van permetre observar un paisatge impressio-
nant. “No paràvem de disparar la càmera. Havíem d’anar amb compte 
perquè no sentíem les explosions de lava, que sortia subterrània i es 
vessava sense fer soroll”. A més de la incomoditat que suposa realitzar 
fotografies amb vent, la principal dificultat que van trobar en aquesta 
sessió fotogràfica és que no podien deixar el material a terra perquè 
es fonia amb l’escalfor i la lava podia tapar-lo; així que buscaven zones 
elevades amb lava solidificada. “La lava està en constant moviment, 
així que has de vigilar que no surti una esquerda sota teu”, comenta en 
Francesc. Van passar molta calor, sobretot quan s’apropaven a la zona 
activa del volcà, des d’on sortien gasos tòxics; però anaven abrigats per 
no cremar-se. Havien de fer les fotos molt ràpidament, gairebé sense 
pensar, perquè la lava trigava uns 15 minuts en solidificar-se pel contac-
te amb l’aire i deixava de tenir aquell color vermell intens. Apropar-se 
al mar també era perillós, pels despreniments de les roques provocades 
per l’erosió de les onades. “Ens recomanaven que ens anéssim movent 
perquè no es desfés la sola de la sabata, i, de fet, a algú li va passar”, 
recorda l’Antònia. 

“Les millors fotos les vam fer quan començava a sortir el sol, perquè po-
dies disparar a velocitats molt altes. Calia controlar l’exposició perquè 
no hi havia gaire llum, però això també permetia fer la foto i sortir ràpid 
del lloc on disparaves per no cremar-te”, puntualitza en Francesc.

Després d’aquesta excursió aventurera, l’endemà van sobrevolar els vol-
cans amb un helicòpter sense vidres. Van poder divisar la part geològica-
ment més activa del planeta, amb imatges de rius de lava incandescent, 
platges de sorra negra, grans cascades i volcans actius. “Els 40 minuts 
que va durar el vol van ser durs, vaig passar una mica de por”, comenta 
l’Antònia. “Sobretot- afegeix- perquè anava molt carregada de material 
fotogràfic i no cabíem bé a l’helicòpter els tres que anàvem amb el pilot, 
semblava que anéssim a caure”. I és que quan viatgen l’Antònia i en 
Francesc porten molt de material fotogràfic. Concretament, en aquest 
viatge duien –cada un- una motxilla que pesava 15 quilos amb el se-
güent material: una càmera Nikon D700, una càmera Nikon D300, un 
objectiu Nikon 24-70 i un 70-200 -tots dos de 2.8-, dues targetes de 
memòria de 8 Gb i dues de 4 Gb (tiren la mateixa foto en raw i jpg). A 
més, tenien 5 carregadors de bateria, un adaptador pels endolls, una re-
gleta d’endolls, dos discs durs, 
un ordinador portàtil i el trípo-
de d’en Francesc. “Són viatges 
durs, perquè caminem molt i 
mai deixem la motxilla a terra; 
així que arribem a casa molt 
cansats…però satisfets!”. 

Cada nit, quan arribaven a 
l’hotel, descarregaven les fo-
tos al disc dur i les esborraven 
de la targeta. Durant els tres 
dies que van estar a Kilauea 
en Francesc i l’Antònia van fer 
total més de 2.000 fotogra-
fies cada un. Un gran record 
d’aquesta experiència!

VIATGE FOTOGRÀFIC
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MILLOR ENTITAT FOTOGRÀFICA D’ESPANYA

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes ha rebut diverses 
distincions durant el 2011 i 2010. Al XXVè Congrés de la Confedera-
ción Española de Fotografia (CEF), celebrat a València del  29 d’octubre 
a l’1 de novembre de 2010, va ser elegida la millor entitat fotogràfica 
d’Espanya. La candidatura de Blanes va ser aprovada per unanimitat per 
totes les federacions autònomes i entitats. D’aquesta manera l’entitat 
assoleix una de les fites de màxim reconeixement al panorama de la 
fotografia nacional de la seva his-
tòria. Un bon regal per al cinquan-
ta aniversari. 

D’altra banda, l’AFIC Blanes va 
rebre a finals del 2010 la menció 
d’honor a la Copa del Món Inter-
clubs organitzada per la Federa-
ció Internacional d’Art Fotogràfic 
(FIAP) després de quedar clas-
sificada en 6a posició amb 315 
punts. 

Per una altra part, l’AFIC Blanes 
va ser distingida el 26 de març 
-durant la 4a edició dels Premis 
50 mm – l’Entitat d’Honor de la 
Federació Catalana de Fotografia 
(FCF).

RAMON SUBIRANA GUANYA A LA 27a FESTA DE LA FOTOGRAFIA

Després d’un cap de setmana 
de diversió fotogràfica a Blanes 
amb motiu de la 27a Festa de la 
Fotografia –celebrada el 18 i 19 
de setembre de 2010- es van triar 
les millors fotografies del con-
curs. El guanyador va ser Ramon 
Subirana, en segon lloc va quedar 
Rafael Sánchez i en tercera posi-
ció Miquel Pons. Els finalistes van 
ser: Frederic Sagués, Joan Buxó, 
Josep Lois, Juli Bover, Miquel 
Ferrús, Txema Lacunza i Adelina 
Putellas.

ÈXIT DE LES SORTIDES FOTOGRÀFIQUES

Les sortides fotogràfiques són un 
bon moment per practicar dife-
rents tècniques i compartir l’afició 
per la fotografia, així com estrèn-
yer l’amistat entre els associats. 
La darrera temporada es van 
organitzar sortides a llocs molt 
diversos: a la Sagrada Família i 
a l’exposició World Press Photo 
(21 novembre), al Montseny (12 
desembre) per fotografiar la sor-

tida del sol i fer fotos de Santa Fe 
i el cementiri de Viladrau, al port 
de Blanes (16 d’abril), a Girona, 
temps de Flors (8 de maig), a la 
Réserve Africana de Sigean (4 de 
juny), a fotografiar els focs de Bla-
nes (22 de juliol),  als correfocs de 
la Festa Major de Blanes (27 de 
juliol), al jardí Botànic Marimur-
tra (14 d’agost), al concurs inter-
nacional de salts de cavall d’El 
Prat (18 setembre), entre d’altres. 
Aquesta temporada continuaran 
les sortides fotogràfiques. Podeu 
fer els vostres suggeriments a en 
Jesús Caño (tel. 608 397 010) o 
aficsortidesfotografiques@gmail.
com.

SOCIS PREMIATS 

La Secció Fotogràfica Centre d’Arbúcies ha atorgat enguany al soci de 
Blanes Alfonso Revaliente el premi d’honor a la millor col·lecció foto-
gràfica de tema lliure. D’altra banda, Fernando Olaizola i Alfonso Re-
valiente van ser premiats al XXXVè Saló Estatal Àmfora del Maresme i 
Ciutat de Mataró 2010 amb aquestes fotografies.

AFIC A LA PORTADA DE LA RE-
VISTA RECVLL 

La revista Recvll de Blanes va de-
dicar la primera portada de l’any a 
l’AFIC Blanes amb motiu del 50è 
aniversari de l’entitat i dels èxits 
obtinguts durant el 2010. La por-
tada és una composició del soci 
Lorenzo Zitta, un treball propi del 
seu estil, i a l’interior hi ha un re-
portatge sobre l’entitat.

UN ANY DE FOTOGRAFIA

El fotògraf de natura i soci de 
Blanes José Benito Ruiz posa a 
l’abast de tots els aficionats a la 
fotografia el curs Un any de Foto-
grafia. Es tracta d’un projecte de 
divulgació fotogràfica que es pot 
seguir de manera presencial i en 
línia (www.tucamon.es/directo), i 
inclou 44 sessions impartides per 
ell i 30 especialistes en la ma-
tèria. També trobareu el material 

BREUS
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audiovisual i escrit, facilitat a les classes presencials, i un espai per 
als comentaris al grup unidos por la fotografia (http://unidosporlafoto-
grafia.com/groups/un-ano-de-fotografia/forum). L’AFIC Blanes també ha 
col·laborat amb aquest interessant projecte.

UNA FORMA MÉS D’INFORMAR SOBRE EL PARKINSON

L’AFIC va col·laborar en el mera-
vellós projecte Sin Palabras, que 
recorre tota Espanya donant a 
conèixer el Parkinson, una  malal-
tia complexa i desconeguda. Més 
informació a http://antonio-sinpa-
labras.blogspot.com/

III FIRA DE FOTOGRAFIA AL CARRER

La III Fira de Fotografia al Carrer es va celebrar l’11 de juny. El carrer 
Raval de Blanes es va omplir de tanques on es van penjar les fotos dels 
socis i amics de la fotografia, que van voler mostrar i vendre les seves 
obres d’art.

SOPAR I LLIURAMENT DE PREMIS DE LA LLIGA SOCIAL

Durant el sopar de cloenda de la temporada celebrat el passat 3 de juny 
es van repartir els premis de la lliga 2010-2011. Aquesta va ser la millor 
fotografia de la nit. 

REVETLLA D’ESTIU A BERGA

A la revetlla d’estiu celebrada al mes de juny 
a Berga, el president de l’AFIC Blanes, Mingo 
Fernández, va recollir el premi que reconeix a 
l’AFIC com la 2a millor entitat de la II Lliga Ca-
talana de Fotografia. El soci de Blanes Lorenzo 
Zitta també va recollir el premi per haver es-
tat entre els 10 fotògrafs millors classificats. 
L’AFTDAO Berga es va coronar campiona de la 

Lliga Catalana de Fotografia, revalidant el títol aconseguit en la primera 
edició, després de realitzar una gran competició, dominant en cinc de les 
vuit convocatòries, aconseguint un avantatge de 29 punts sobre el se-
gon classificat. L’AFIC Blanes ha aconseguit finalment la segona posició 
després d’estar tota la Lliga lluitant en el grup capdavanter.

 

ELS SOCIS DE L’AFIC PONENTS DE LA GALA FOTOCAM

Els socis de Blanes Paco Membrives (director del concurs Montphoto) i 
José B. Ruiz (President del jurat FOTOCAM i d’AEFONA) van ser ponents 
a la Gala Fotocam 2010, juntament amb Colin Finlay (Director del con-
curs Wildlife Photographer of the Year) i Armando Maniciati (Director 
del concurs ASFERICO i representant d’AFNI, Associació de Fotògrafs 
Naturalistes Italians). 

EL JURAT POPULAR TRIA LES FOTOS PER A LA COPA DEL MÓN

Per participar a la Copa del Món de Fotografia 2011, l’AFIC va organitzar 
el 16 de setembre un concurs per seleccionar les millors fotografies de 
l’entitat. Després d’una projecció de totes les imatges presentades, els 
assistents van triar les 20 millors fotografies que representaran l’AFIC a 
la Copa del Món de Clubs, i el resultat va ser el següent: Marc Reixach 
(174 punts), Francesc Carrion (171 punts), Joan Membrives (164 punts), 
Josep Maria Ciurana (164 punts), Carles Carreras (160 punts), Antònia 
Borràs (158 punts), Francesc Carrión (158 punts), Montserrat Moraleda 
(155 punts), Jordi Roig (154 punts), Marc Reixach (153 punts), Alfonso 
Revaliente (151 punts), Joan Membrives (150 punts), Montserrat Mo-
raleda (150 punts), Sergio Queiro (150 punts), José Miguel Pérez (150 
punts), Albert Fontàs (149 punts), Lorenzo Zitta (147 punts), José Mi-
guel Pérez (146 punts), Antònia Borràs (145 punts) i Lorenzo Zitta (144 
punts).
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EXPOSICIÓ ITINERANT SOBRE ROBERTO BOLAÑO

Per donar a conèixer els espais literaris de l’escriptor xilè Roberto Bola-
ño, l’AFIC ha produït i exposat de forma itinerant la mostra fotogràfica 
que ha creat Siqui Sánchez per la Xarxa Pública de Biblioteques de Gi-
rona. L’exposició, titulada El Viatge Impossible. A Mèxic amb Roberto 
Bolaño, ha passat per Sarrià de Ter, Sta. Coloma de Farners, Torroella 
de Montgrí, Sta. Cristina d’Aro, Begur, Banyoles, Palamós, Girona i St. 
Feliu de Guíxols.

NARCÍS FORTIÀ EXPOSA A GIRONA

El soci de l’AFIC Narcís Fortià va participar aquest estiu al projecte 
Domèstica 2011 de Girona amb una exposició de vuit fotografies sobre 
quatre temes ben diferents: Onlooker a la Rambla de Girona, els rius 
de Girona, flors en fotomacrografia i retrat. Aquest projecte té com a 
objectiu presentar diferents propostes artístiques en espais privats de 
la ciutat, que s’obren al públic i es converteixen així en escenari d’arts 
visuals, música, dansa i poesia. 

BLANES ACULL LA MOSTRA ELS SERRAT I LA FOTOGRAFIA

D’entre els noms vinculats als 
inicis de la fotografia a Blanes 
hi figura en un lloc preeminent el 
de la família Serrat. Ricard Serrat 
Ayats (Blanes 1906-1980) i Ricard 
Serrat Rondón (Blanes, 1943), 
pare i fill, van formar part activa 
de l’època daurada de l’Agrupació 
Fotogràfica de Blanes, i les seves 
obres van assolir importants guar-
dons en concursos a nivell català 
i estatal. Una selecció d’aquestes 
imatges es van poder observar a 
la mostra que va acollir Blanes 
aquest estiu.

EXPOSICIÓ A LA CASA SALADRIGAS

Per donar a conèixer els treballs fotogràfics 
dels socis, l’AFIC Blanes ha organitzat una 
exposició a la casa Saladrigas de Blanes. 
Una gran mostra de la diversitat d’estils que 
hi ha a l’entitat.

EXPOSICIÓ SOBRE LLIBRES OBERTS

L’AFIC ha iniciat una exposició itinerant per tota la xarxa de biblioteques 
públiques de Girona amb el tema “llibres oberts”. Està formada per 25 
fotografies de diferents socis de l’AFIC amb llibres de tot tipus…però 
tots oberts. 

EXPOSICIÓ SOBRE FOTOPERIODISME DE JOAQUIM ROBERT

El soci i fundador de l’AFIC, Joaquim Robert, va exposar als mesos de 
maig i juny les seves imatges sobre fotoperiodisme blanenc de 1960 a 
1975 a la seu de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya a Barcelona. A les 
fotografies està reflectida la vida oficial, el primer turisme de masses, 
l’esport, però també el paisatge urbà o la vida quotidiana.

EXPOSICIONS

Anselm Clavé, 82
Blanes
T. 972 35 44 00
www.estilceràmic.com

SANTOS
MOBLES DE CUINA

estil ceràmic

JA TENS EL TEU CARNET DE SOCI?
Els nous socis de l’AFIC poden sol·licitar el carnet de l’entitat que us identifica 
com a membre de l’associació a aficblanes@gmail.com
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ESCOLA DE FOTOGRAFIA AFIC, UN NOU PROJECTE FORMATIU

L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes va començar a 
apostar, fa uns anys, per una bona formació com a mitjà de creixement i 
coneixement en l’àmbit de lafotografia, procurant oferir un ampli ventall 
de possibilitats i nivells, sempre a preus populars. Seguint aquesta línia, 
i després de l’experiència dels darrers anys, s’ha pensat amb una pro-
gramació més extensa i compromesa. Per això, s’estan preparant més 
cursos i tallers, que es duran a terme en funció del compliment dels 
objectius i dels recursos disponibles.

Aquest pla formatiu s’impartirà en tres nivells:

- Nivell d’iniciació: cursos bàsics i d’altres més específics -amb classes 
setmanals-, per aprendre els aspectes que influeixen a l’hora de captar 
les imatges, per començar i perfeccionar en l’edició de fotografies a 
l’ordinador, per aprendre diferents tècniques, fer ajustos i composicions-
més complexes.

- Nivell avançat: tallers i cursos intensius de cap de setmana, alternant 
tècnica, edició,lectura i concepte, projecte, fotografia d’autor, composi-
ció i vídeo.

- Estudi: programació quinzenal de caps de setmana per conèixer i des-
envolupar al màximel control de la llum en estudi i la seva postproduc-
ció.

Com a novetat, la nova oferta de cursos d’iniciació es desenvoluparà en-
tre setmana i s’està intentant que es pugui incloure cursos o tallers per 
als aficionats al vídeo. Les classes magistrals, degut al format intensiu 
que tenen, se seguiran programant de manera intensiva els dissabtes 
i/o diumenges. Tot i que encara no estan fixades les dates ni els con-
tinguts concrets, us avancem que alguns dels professors seran: Jorge 
Llorca, Hugo Rodríguez i J Benito Ruiz.

A la web de l’AFIC www.aficblanes.com trobareu properament tota la 
informació referent als programes, ubicació, horaris i preus, així com els 
formularis d’inscripció.

MÉS DE 100 PERSONES PASSEN PELS CURSOS DE L’AFIC BLA-
NES

Al llarg del 2011 l’AFIC Blanes ha organitzat una vintena de cursos de 
formació de tots els nivells, així com tallers d’intercanvi de coneixe-
ments impartits pels mateixos socis de forma gratuïta. Un total de 109 
persones han gaudit d’aquesta formació en fotografia.

Pel que fa als cursos, Fernando Olaizola va impartir els de Com fer una 
foto (de 16 hores, 19, 20 i 26 i 27 de febrer) i Edició bàsica, fotografia 
digital (de 24 hores, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de març). Ell mateix també 
va oferir, amb Marc Reixach i Joan Membrives, el curs d’Edició espe-
cialitzada, fotografia digital (de 24 hores, 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de 
maig). Els cursos d’Il·luminació d’estudi (de 12 hores, 9 i 10 d’abril) 
i Pràctiques d’il·luminació (4 hores, 17 d’abril) van anar a càrrec de 
Sergio Ruiz i Juan Díaz Kanjungla.

D’altra banda, també s’han organitzat tallers d’intercanvi de coneixe-
ments, impartits pels mateixos socis de forma gratuïta.

En Paco Membrives va oferir el taller de Calibrem el monitor amb 
Colormunki (25 de febrer), molt útil per ajustar el perfil de color de 
qualsevol monitor, projector i impressora, i va recordar que l’agrupació 

té a disposició dels socis el seu calibrador. 

Lorenzo Zitta va explicar a Fem Muntatges (4 de març) el seu treball 
d’edició amb la unió de diverses fotos, capes i moltes hores de Photos-
hop.

Marc Velázquez va ser l’encarregat d’explicar com funcionen les 
Tauletes WACOM (18 de març) per editar amb el Photoshop amb més 
sensibilitat. En acabar el taller es va sortejar una tauleta entre els assis-
tents, i l’afortunada va ser l’Anna Sarrión.

Rubén García va fer una aproximació al Time Lapse (25 de març), una 
seqüència de vídeo accelerada, on els esdeveniments se succeeixen a 
una velocitat molt més ràpida del normal. 

Els consells de la Montserrat Moraleda al taller Arxiu i seguretat (1 
d’abril) van servir per aprendre mètodes per tenir les dades ben arxiva-
des i no perdre mai el nostre arxiu fotogràfic. 

Pels que volen editar vídeos, en Xavi Gàmez va informar amb la Ini-
ciació a l’edició de vídeo (15 d’abril) de les tècniques que ell utilitza 
a l’hora d’editar, i també va fer una introducció al món del vídeo. Podeu 
veure la intro que va realitzar durant el taller a l’adreça: http://afictv.
blogspot.com/2011/04/taller-iniciacio-ledicio-de-video-per.html.

La fotoperiodista Almudena Montaño va impartir (6 de maig) un taller 
sobre els Drets i límits dels Fotògrafs, en el que va parlar dels drets 
d’imatge dels fotògrafs i de com evitar problemes amb les fotografies de 
menors, cossos de seguretat, famosos, models i víctimes d’un succés.

Al seu taller Edició creativa amb Ps (14 de maig), Juan Laguna va 
explicar com retoca les fotos amb el Photoshop a base d’il·luminar les 
ombres amb la tècnica de l’HDR.

Juan Díaz (Kanjungla) va introduir als assistents del taller Ús del 
flash (28 de maig) al món del flash, amb teoria i pràctica perquè les 
fotografies quedin ben il·luminades.

Els tallers es van cloure amb el de Fotografia Astronòmica (4 de juny) 
a càrrec de Francesc Pruneda.

FORMACIÓ
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AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i 

Cinematogràfica de Blanes
Francesc Macià i Llussà, 26

aficblanes@gmail.com 
Apartat de Correus 182

17300 Blanes

www.aficblanes.com

www.flickr.com/photos/aficblanes

http://afic50anys.blogspot.com

www.facebook.com/home/aficblanes

http://afictv.blogspot.com

http://issuu.com/aficblanes


