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EDITORIAL
És un orgull ser la presidenta

Ser presidenta de l’AFIC és 
un orgull i, alhora, una gran 
responsabilitat degut al bon  
reconeixement que ha acon-
seguit l’AFIC amb el pas dels 
anys. D’entrada, aprofito 
aquest mitjà per felicitar a la 
junta precedent per la tasca 
realitzada i també als socis 

per les seves aportacions fotogràfiques i per la 
seva dedicació activa en l’agrupació. 

Crec que també s’ha d’agrair, molt especialment, 
la paciència dels familiars dels socis: ens esperen 
que trobem l’angle més adequat o la millor llum o 
l’instant precís quan fem les fotos de les vacances, 
també quan ens passem estones davant l’ordina-
dor retocant-les, preparant-les per la propera en-
trega o el proper concurs. Hi ha dies que arribem 
tard a casa perquè estem en una reunió, d’altres 
no estem amb ells perquè participem en alguna 
activitat o l’estem preparant. Qualsevol entitat ne-
cessita de les persones per seguir endavant i ens 
agradaria poder seguir comptant amb el suport de 
tots vosaltres i de les vostres famílies per conti-
nuar compartint la passió per la fotografia.

La situació de crisi actual fa que el gran teixit as-
sociatiu dels municipis s’hagi vist afectat econò-
micament. D’una banda, com a entitats, ja que 
les retallades han provocat l’eliminació de les 
subvencions a quasi tots els nivells i, de l’altra, 
perquè els socis veuen afectada la seva econo-
mia familiar i, de retruc, les seves activitats.

Crec que davant qualsevol situació de crisi hi ha 
dues postures clarament diferenciades. Ens po-
dem lamentar de la mala sort que tenim, queixar-
nos de la incompetència dels polítics i aplicar-nos 
la mateixa mala solució que ells i retallar les nos-
tres activitats. Però també podem actuar, rein-
ventar-nos i buscar un altre enfocament. Nosal-
tres, amants de la fotografia, ens hem decantat 
per aquesta darrera i hem buscat enfocaments 
diversos, d’on han sorgit els canvis que hem fet i 
les modificacions que anirem fent per millorar-los.

Jo voldria encoratjar-vos a pensar en noves pro-
postes, en nous projectes on pugueu canalitzar 
els vostres sentiments. Utilitzeu la fotografia per 

reivindicar, ressaltar i transmetre. Potser no teniu 
els diners per fer tot allò que voleu, doncs pen-
seu de quina manera podeu fer que sigui viable 
per a vosaltres, penseu en les persones que teniu 
al voltant, que segurament us aporten algunes 
idees o fins i tot us podeu agrupar i dur a terme 
un projecte comú.

Ens poden retallar els diners, però no el nostre 
temps; som nosaltres els que decidim què fer 
amb el nostre temps i hem d’aprofitar per ser més 
actius amb les entitats a les que pertanyem. Tro-
barem grans valors humans i, a més, farà que 
durant un temps no pensem en els problemes 
quotidians. Nosaltres hem intentat posar-ho en 
pràctica i estem contents amb el resultat, tot i que 
ha estat un any molt intens de preparatius i reu-
nions per buscar solucions davant la crisi. 

Un dels grans canvis que hem fet és el trofeu Qui-
llat. Enguany ha sigut digital i hem començat amb 
una quota d’inscripció, però amb més seccions 
perquè el premi estigui més repartit. El catàleg 
de les obres també ha sigut digital; aquí trobareu 
una petita mostra, que podreu ampliar a la nos-
tra web. Personalment, crec que aquest any s’ha 
aconseguit una exposició del Quillat molt atracti-
va i diversa.

Hem recuperat el Ral·li Infantil, aprofitant el dia 
de la Fira Fotogràfica al Carrer, arribant així a un 
ventall més ampli de públic. I per fi l’AFIC ha es-
tat present a la Fira d’Entitats de Blanes, on vam 
tenir una gran afluència de persones degut a la 
gran càmera fosca que vam muntar al passeig.

Nosaltres intentarem mantenir les activitats gra-
tuïtes, ens agradaria poder fer-ne més, i us obrim 
les portes perquè utilitzeu els recursos de l’entitat. 
Us convido a què gaudiu de la revista que teniu 
a les mans on hi trobareu un recull de fotografies 
dels socis que han volgut ser-hi presents, així com 
les activitats realitzades per l’associació, l’entre-
vista i altres articles sobre el món de la fotografia. 

Hi ha una gran diferència entre participar en un 
projecte i implicar-se en un projecte. Alguns de no-
saltres hem decidit implicar-nos en aquest projecte 
comú que és l’AFIC i us convido a què hi participeu 
i, si podeu, també us hi impliqueu; això sí, cadascú 
decideix amb quin grau d’implicació ho fa.•

Glòria Sánchez Puig, presidenta de l’AFIC Blanes
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FOTOGRAFIES PRESENTADES
 A LA FOTOLLIGA 2011-12GALERIA SOCIAL
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TUTORIAL

Com treballo les fotos d’“aigua de foc”
Per la seva espectacularitat, un element que ens 
crida molt l’atenció dins d’un correfoc és el “bu-
fador”, un personatge que -a través de la boca- 
expulsa “aigua de foc”, normalment querosè. En 
aquest tutorial explicaré com fotografiar-lo.

Jo utilitzo una càmera Nikon D300 i un objectiu 
Tamron 17-50 2.8, i fotografio sempre en raw per-
què en jpg no podríem tenir bons resultats a l’ho-
ra d’editar. Encara que no ho sembli, quan el que-
rosè s’inflama la quantitat de llum és equivalent a 
un dia amb molt de sol, però degut al poc temps 
de màxima intensitat no es pot fer amb els siste-
mes automàtics de les càmeres, per tant, haurem 
de treballar sempre en manual. Cal remarcar que 
el més important és aconseguir una bola de foc 
el més espectacular possible, amb detall, i sen-
se que quedi sobreexposada (blanca) ni massa 
subexposada (molt vermella o fosca).

No he trobat uns paràmetres exactes per fer 
aquest tipus de foto, però com que tindrem mol-
ta llum utilitzarem una ISO 100, i una obertura 
entre 4-5.6 per tenir detall, i una velocitat entre 
800 i 1000 per “congelar” el foc (tot dependrà de 
la grandària del foc, de si hi ha un sol diable o 
més bufant conjuntament. Enfocarem al diable 
i premerem el disparador unes dècimes de se-
gon abans de l’acció de bufar, el moment exacte 
només el sabrem amb la pràctica.
 
Si volem un bon resultat en el diable sobreexposa-
rem el foc, i si volem el foc subexposarem el dia-
ble, el resultat final és qüestió de treball d’edició.

El treball amb el Camera Raw  consisteix en crear 
dos revelats diferents de la mateixa foto, un pel 
foc i un altre pel personatge. Després crearem 
una “màscara de capa” amb les reserves que 
més ens interessi, acoblar, contrastar i enfocar.

Josep Maria Ciurana (Caldes de Malavella, 1969). Soci de l’AFIC des del 
2001, quan va traslladar la seva residència de Caldes de Malavella a Tordera. 

“M’agrada fer fotografies dels correfocs i sóc molt aficionat al treball d’edició 
amb ordinador. Sóc totalment autodidacte.
No participo gaire en concursos, però els pocs que he guanyat sempre han 
sigut amb fotos de correfocs.”

1- Primer pas: obrim la foto on el foc és correcte, 
ben exposat i enfocat. Només caldrà donar-li un 
xic de contrast, intensitat, i potser un xic d’exposi-
ció, i la passem al Photoshop. 

2- Segon pas: tornem a obrir la foto en Camera 
Raw i esborrem els ajustos creats. Ara treballa-
rem el diable; segurament estarà subexposat i 
caldrà sobreexposar-lo sense passar-se, és pre-
ferible un xic fosc que distorsionat. Actuarem so-
bre tots els paràmetres adients per recuperar el 
personatge i el passarem a Photoshop.
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COM TREBALLA...
3- Tercer pas: ja en Photoshop,”Ctrl A” per se-
leccionar, “Ctrl C” per copiar, anem a la finestra 
on tenim el foc i fem “Ctrl V” 
per enganxar-ho com una 
nova capa. Tindrem dues 
capes: una amb el foc i una 
altra amb el diable amb els 
diferents revelats. 

4- Quart pas: creem una “màscara de capa”, la 
invertim a negre amb “Ctrl i”. Utilitzem el pinzell 
amb un terç de pressió i també un terç d’opaci-
tat -vigilem que el color frontal estigui en blanc-. 
Ara només caldrà “pintar“ les zones que volem 
que s’aclareixin: diable, espectadors, ambient de 
carrer. Aquest mecanisme serveix per fer sortir la 
imatge que tenim aclarida. En cas que ens pas-
sem només caldrà canviar a “color frontal negre”  i 
tornar a enfosquir les zones que no volíem aclarir. 

Jo primer “pinto” una gran zona amb poca pres-
sió i després modifico la pressió i l’opacitat del 
pinzell a un 60% en una zona més concreta, 
pràcticament només actuo sobre el personatge 
protagonista, el diable. 

I ja només resta una pressió i una opacitat del 
90% amb un pinzell de mida reduïda que aplica-
rem sobre els petits detalls com la cara, les mans 
i les petites parts del cos per intentar donar-li vo-
lum.

A partir d’aquí ja és cosa vostra com voleu fer el 
tractament final: podeu treballar cada capa inde-
pendentment o bé podeu acoblar-les i treballar 
tota la foto. •

Correfoc de la Festa Major de Blanes 2012, Isaac Llorens mocador vermell i Pau Maresma mocador verd, Diables Sa Forcanera de Blanes

Resultat final
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VIATGE FOTOGRÀFIC
El Camí de Santiago d’en Salvi Rius

Diu que no ho ha fet per 
motius religiosos ni es-
portius, però es va emo-
cionar quan va arribar a 
la Catedral de Santiago 
de Compostela després 
de caminar durant un 
mes. En Salvi Rius va 
voler viure l’experiència 
del Camí de Santiago 
del Nord el passat mes 
de maig i compaginar-ho 
amb una de les seves 
passions: la fotografia. 

Fa un any que és membre de l’AFIC Blanes, on 
ha instal·lat la seva segona residència, i 30 que 
és soci de l’Agrupació Fotogràfica Granollers, on 
hi viu actualment. Aquest viatge li ha servit per 
tenir un catàleg de 800 fotografies i per compro-
var que amb tres mudes a l’esquena es pot viu-
re durant tot un mes. “És una prova d’humilitat, 
t’ensenya a viure amb el que portes a l’esquena 
i a prescindir de moltes coses. Jo li recomano a 
tothom”, explica en Salvi orgullós d’haver acon-
seguit el seu objectiu.

Va començar el viatge el 3 de maig amb el seu 
germà i un amic. El punt d’inici del camí el van 
marcar a Irun, on van arribar amb un avió pro-
cedent de Barcelona. Cada dia caminaven entre 
15 i 40 quilòmetres. “El recorregut és dur. Hi ha 
llocs on les pedres i els penya-segats et dificulten 
la ruta, i has d’anar amb compte de no relliscar”, 
comenta en Salvi. Amb aquesta problemàtica no 
és fàcil poder fer moltes fotografies.  

Cada dia intentaven fer el mateix horari: “ens 
aixecàvem a les 6 del matí, ens preparàvem i es-
morzàvem el que havíem comprat el dia anterior. 
A les 7 h del matí començàvem a caminar per po-
der arribar a la fita entre les 13 i 17 hores. Un cop 
a l’alberg, rentàvem la roba, menjàvem, fèiem 
una merescuda migdiada, preparàvem la ruta de 
l’endemà i a les 22 h, quan tancaven les llums de 
l’alberg, ens posàvem a dormir”. 

Quan se li demana que recomani els millors punts 
per fotografiar el paisatge, en Salvi dubta perquè 
diu que “tot és espectacular”. “Potser les caletes 
que hi ha per Astúries enmig de penya-segats 
és el que més m’ha impactat, i qualsevol lloc de 
la cornisa cantàbrica és molt maco per fer fotos. 
Però també San Sebastian i Santander són ciu-
tats precioses”.
 
Com que no podia anar massa carregat, en 
aquest viatge va reduir molt el seu equip de fo-
tografia. Anava amb la càmera compacta Canon 
G11, dues bateries i dues targetes digitals que 
sumaven 6 Gb. Va enregistrar les fotos en jpg i 
després, un cop a casa, les ha retocat amb el 
Lightroom i el Photoshop. 

No sabia ben bé què trobaria, així que no va pla-
nejar abans què fotografiaria. “Vaig fer fotogra-
fies amb moltes presses, perquè els companys 
no m’esperaven. Allà on veia un paisatge maco 
disparava la càmera, gairebé tots són plans ge-
nerals. Macros no vaig poder fer gaires, perquè 
no em podia entretenir”. Algun dia es va desviar 
pel camí per aconseguir alguna imatge que no es 
volia perdre, però finalment “qui es va perdre vaig 
ser jo!”, recorda en Salvi amb un gran somriure. •

Barques a Ribadesella (Astúries)Platja del Silenci (Astúries)    8
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ENTREVISTA A JAUME ESCALÉ
tinc els he rebut a l’època analògica. Fa set anys 
que em vaig passar a la fotografia digital. No m’agra-
da fer muntatges; retoco el mínim: els nivells, con-
trastos, enquadro les imatges i poca cosa més.

A més de ser membre de l’AFIC Blanes, també 
ho és de Fotofilm Calella. Quines diferències tro-
ba entre les dues entitats?
L’ambient és diferent, però jo em trobo bé a totes 
dues. Sóc soci de Calella des de l’any 1988 i tres 
anys després em vaig apuntar a Blanes. Des de lla-
vors participo a les dues lligues. També vaig estar 
deu anys a la fotolliga de Mataró.

Què és el que més li agrada d’estar associat en 
dues entitats fotogràfiques?
El que més m’agrada és l’ambient. Quan em vaig 
associar a Blanes érem molt pocs, unes 13 perso-
nes, la majoria més grans que jo. S’organitzaven 
molt poques activitats, no com ara que no parem.

Ha estat vice-president durant set anys a l’AFIC 
i és l’encarregat des de fa molts anys de trobar 
el jurat a la lliga de Blanes i de portar les fotogra-
fies dels socis de Blanes a la lliga gironina.
Sí, m’agraden aquestes dues tasques. Intento bus-
car jurats que facin crítiques constructives. També 
sóc l’encarregat de comprar els amics invisibles del 
sopar de Nadal de l’AFIC...m’ho passo pipa! 

Entre les activitats de l’AFIC i els viatges particu-
lars deu tenir molt de material fotogràfic. 
Sí, m’agrada molt viatjar, però sempre a grans ciutats. 

Doncs esperem que continuïn aquests viatges 
perquè puguem gaudir de les seves fotografies. •

Almudena Montaño India
Periodista

En Jaume Escalé es de-
fineix com una persona 
tímida, a qui la fotografia 
li ha permès fer moltes 
amistats. És membre 
de l’AFIC Blanes des de 
1991, un any després de 
guanyar el premi Quillat 
amb una foto de fulles 

amb molts colors, una característica que acom-
panya la majoria de les seves instantànies.  

Per què li agraden tant els colors vius?
M’agraden els contrastos de colors, i això m’ha per-
mès guanyar molts premis, sobretot quan no existia 
el retoc fotogràfic amb ordinador, ja que destacaven 
de la resta. Abans per aconseguir contrastos jo pin-
tava la natura morta que fotografiava amb pintures 
de veritat, i ara la gent ho fa amb l’ordinador. 

Com defineix les seves fotografies?
Són senzilles, de fets quotidians. M’agrada el pai-
satge urbà, les ciutats, i si faig fotos a la gent intento 
que el protagonista no em vegi perquè quedi més 
integrat a la imatge. Tinc una galeria amb més de 
50 models femenines en color, però n’he presentat 
poques a concursos perquè el que es porta més és 
el blanc i negre. En els darrers anys també he co-
mençat a fer fotografies en blanc i negre.

Ha guanyat premis a Calella, Santa Susanna, Pi-
neda, Malgrat, Badalona i Blanes. Té intenció de 
participar en altres concursos?
De moment no, perquè ara no puc competir amb els 
fotògrafs que fan tants retocs. Jo tots els premis que 

La moda a San Francisco Retrats realitzats a Blanes i Califòrnia   9



AFIC Blanes TROFEU QUILLAT
La 40a edició del trofeu Quillat presentava moltes 
novetats, especialment el canvi a format digital i 
l’opció de participar a 10 seccions diferents. Tant 
l’organització, com el jurat i els participants han 
fet una valoració molt positiva dels canvis, que 
han servit per aconseguir més participació i més 
quantitat de fotografies sense baixar la qualitat. 
S’ha convertit en un concurs sostenible, modern i 
atractiu que ha comptat amb el reconeixement de 
la Confederación Española de Fotografia i de la 
Federació Catalana de Fotografia.

El jurat -compost per Maria R. Vila, Joan Palmer 
i Joan Gil- va examinar el 17 de juny les prop de 
800 fotografies presentades d’un total de 78 par-
ticipants. El premi Quillat 2012 al millor fotògraf 
del concurs, amb 5 fotografies finalistes, va ser 
per en JORDI GALLEGO, de Sant Feliu de Guí-
xols. El premi Quillat Social 2012 se’l va endur en 
LORENZO ZITTA, amb una fotografia premiada i 
una altra finalista.

El lliurament de premis va tenir lloc el 14 de juliol 
a la Casa Saladrigas de Blanes, durant el qual 
es va inaugurar l’exposició, que mostrava les 40 
fotografies finalistes i les 10 premiades a cada 
secció: Natura, Retrat, Macro, Paisatges, Art Ex-
perimental, Arquitectura, Esportiva, Bodegó, Estil 
Street i Mar.

Pel que fa als premis, el QUILLAT va rebre un 
diploma, 500 € i la Medalla Daurada CEF al mi-
llor fotògraf del concurs. El premi QUILLAT SO-
CIAL va obtenir un diploma, 300 € i la Medalla 
Platejada CEF al millor fotògraf del concurs i soci 
d’AFIC. Els 10 premis individuals van consistir en 
un diploma i 100 € en metàl·lic a la millor foto-
grafia de cada secció. També es va entregar un 
diploma als quatre finalistes de cada secció. 

Com a distinció, cal destacar que el concurs 
compta amb el patrocini de la CEF (E/2012/04) i 
de la FCF(2012/52), per tant, puntua per l’obten-
ció dels títols d’Artista, Excel·lència i Mestre de la 
Fotografia. •

Premiats del Quillat 2012

Lara Torres (regidora de Cultura i Festes), Glòria Sán-
chez (presidenta de l’AFIC) , i els premiats Jordi Gallego 
(Quillat) i Lorenzo Zitta (Quillat Social)
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Joan M. Arenaza. Foto: Shot
Premi Quillat 2012 categoria Bodegó



Maria Victoria Planas. Foto: Dues zebres a Serengeti
Premi Quillat 2012 categoria Natura 

Angel Benito. Foto: Camino a casa
Premi Quillat 2012 categoria Paisatge

Pili Garcia. Foto: Nina x
Premi Quillat 2012 categoria Retrat

Lorenzo Zitta. Foto: Lumapie
Premi Quillat 2012 categoria Art Experimental
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Josep Lois. Foto: El saltador
Premi Quillat 2012 categoria Esportiva

Javier P. Fernández. Foto: Bottom
Premi Quillat 2012 categoria Mar

Miguel Vicario. Foto: Por quien jamás pasó el tren
Premi Quillat 2012 categoria Street

Jonathan Gascó. Foto: Bombilla áurea
Premi Quillat 2012 categoria Arquitectura
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David Antoja. Foto: Janolus cristatus
Premi Quillat 2012 categoria Macro



TROFEU QUILLAT

Premi Quillat 2012
JORDI GALLEGO

Premi Quillat Social 2012
LORENZO ZITTA
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CLASSIFICACIÓ LLIGA COLOR

          1a.  2a.   3a.  4a.  5a.  6a.   7a.  8a.  Total
1    Lorenzo Zitta                     18     20      19      16      19    19      20      18     149
2    Joan Membrives             18     18      18   20       18    20      17      18     147
3    Carles Carreras             19       9      17   18      20      19      19      19     140
4    Albert Fontàs             17     14      18   18      18      17      17      16      135
5    Jordi Roig             16     16      19   16      13      12      18      20      130
6    Yass Amrani             20     17      19   10      16      17      12      18      129
7    Joan Ferrer             14     12      18   19      13      14      18      17      125
8    Montserrat Moraleda        15  17       16   13      15   18       11    17      122
9    Jaume Escalé             14  18       17   18      17    17      16    -         117
10  Ferran Munsó             12     19      16   10      16      16      12      14      115
11  Salvi Rius             10  13       14      14     13      18      16      16      114
12  Domingo Fdez Gómez     17  13       14   11      13    16     18    10      112
13  Josep Recio             12     17      16   14     16       13      13      11     112
14  Jurgita Dargyté             15  14       16     11      14      15      15      10      110
15  Adolf Gomez             9  18       15     11       18   14       12     13      110
16  Narcís Vila             12  11       18   10      15   16       16      12     110
17  Patricia Marie             10  12       19     14      14   12       13     15      109
18  Mari Ruiz             13  16       18   12      12   13       13     10      107
19  Francina Serra             14  11       18      13     12      13       10     16      107
20  Narcís Munsó             10     12      13      14      13      15      15      14     106
21  Carlos Girona             9       16      11   13      13      12      16      14     104
22  Montserrat Guzman         11      10      11   13      17      13      16      12     103
23  Juan Delgado             14     10      18      10      12      12      10      15     101
24  Susanna Gimenez             9       14      18      14      16      14      16    -        101
25  Joan Marlet             12  13       -   17      16      15      13      15     101
26  José Luís Del Val             11     15      17      11      12      11      10      12      99
27  Benjamí Costa             11     12      13      10      12      15      14      11      98
28  Lluís Mateu             10     14      12      12      14      13      11     10       96
29  Eulàlia Clofent             10     19       -   13      13      12      14      13      94
30  Txema Castelar             -        -         18     13      17      17      15    10      90
31  Juan Diaz              -  15       19     14     16   15      10      -         89
32  Juan Laguna              16  11       20     13      -   18       -   11       89
33  Domingo Fdez Chico        15   -        16      15      13      18     10       -         87
34  Jose Ma Urbano                 12     11      13      13      12     14       12    -         87
35  Roberto Fraile                    16  10       13     12      12   -         17      -         80
36  Araceli Flores             9   9        12      13     12      11      13      -         79
37  David Garcia                      -        11     12      13      12      11      10      10       79
38  Sergio Queiro            15      -        15   12     17       -        19    -         78
39  Jose Lopez             -        9        13     11      12      11      11      10      77
40  Xavi Llop                            14     18       -       11      17       -        16      -         76
41  Alex Sola            11   9        15     12      14      12       -        -        73
42  Jordi Marcó            16      15      16      14      -         -        -         -        61
43  Isabel Lamela                     13  -         11      12      12      -        10    -         58
44  Francesc Carrión               17     16      15   -         -        -         -        -         48
45  Miguel A. Recio                 12      -        17      -        15      -         -        -         44
46  Albert Galceran             12   -         -        -        16   11       -        -         39
47  Antònia Borràs             13   10      14   -         -        -         -        -         37
48  Ricard Poch             14   9        12   -         -         -        -        -         35
49  Jose Guerrero             0   0        0   0        14      13      -        -         27   
50  Narcís Fortià                      16     10       -        -         -        -         -         -        26
51  J. Miguel Pérez             9   -        15      -         -        -         -         -        24
52  Dolors Godayol                 11      -         -        -        -         -         11    -        22
53  Alfonso Revaliente            18      -         -         -        -         -         -        -        18
54  Jose De la Cueva                -        -        14   -        -         -         -        -         14
55  Santiago Fumanal             13   -        -         -        -         -         -        -         13
56  Cristina Cantero                -        -         -        -         -        -         11    -         11
57  Rubén García                     10      -         -         -        -         -         -        -        10
58  Paco Membrives             10   -         -        -         -        -         -        -         10
59  Almudena Montaño          9   -         -        -         -        -         -        -         9
60  Fernando Olaizola             9   -         -        -        -         -         -        -         9
61  Marc Reixach                     9   -         -        -        -         -         -        -         9
62  Isabel Rodríguez                9  -          -        -        -         -         -        -         9
63  Glòria Sánchez                   9  -          -        -         -        -         -        -         9

7a: Lorenzo Zitta (20 punts) 8a: Jordi Roig (20 punts)

5a: Carles Carreras (20 punts) 6a: Joan Membrives (20punts)

3a: Juan Laguna (20 punts) 4a: Joan Membrives (20 punts)

1a: Yass Amrani (20 punts) 2a: Lorenzo Zitta (20 punts)

1a entrega: lliure
2a: vidres trencats
3a: lliure
4a: ombres humanes

5a: ninos, nines i ninots
6a: la dona
7a: lliure
8a: la cultura del vi 

Temes temporada 2011-12 
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CLASSIFICACIÓ LLIGA B/N
                                                 1a.  2a.   3a. 4a.  5a. 6a.  7a.  8a.  Total
1    Carles Carreras                  19     17      18     20     18    20      19      20     151
2    Lorenzo Zitta                     18   14       20    18    20    18     19      19      146
3    Salvi Rius                            20   20      15  19     15   14      20     17      140
4    Joan Membrives                17   18      19  15     17   19      14     18      137
5    Albert Fontàs             14      14     18  17     19   14      19     16      131
6    Jordi Roig                            12   13      16  16     16   16      17     18      124
7    Yass Amrani                       14  19       15  15     15   15      13     17      123
8    Roberto Fraile                    13  18       16   14     14   15      18     13      121
9    Montserrat Moraleda        15      9       18  14     14   19      17     14      120
10  Narcís Vila                        13  15       15  11    17    14      18     16      119
11  Joan Ferrer                         15      9        16     11    16    18      18     15      118
12  Benjamí Costa                   18  12      12  18    14    12      13    12       111
13  Domingo Fernández         16      9       17     15     15    17     11     11      111
14  Mari Ruiz                           15      11      12     15     13   13      11     13      103
15  Lluís Mateu                        11      15      13  12     14   11      16    10       102
16  José Luis Del Val                11      9       15  12     14   11      17    11       100
17  Francina Serra                   12      16      13  14     12   16      15     -         98
18  Jurgita Dargyté                  11      10       13     13    13   12      10     15      97
19  Jaume Escalé                      14      16      16    16     -       16     17     -         95
20  Domingo Fernández         12   -        16     19     13   17      14     -         91
21  Juan Diaz                            -         13     15  12    18    18      13     -         89
22  Txema Castelar                  0   0        15     15    17    13      15    12       87
23  Araceli Flores                     11     17       14    12     12   11      10     -         87
24  Sergio Queiro                     -        15      11    13     15    16      11     -         81
25  David Garcia                      -        10      11     11    15    11      10     10      78
26  Alex Sola                             11  10      12 13     14    12       -       -         72
27  Xavi Llop                            13     16       -        -      19    -        16      -        64
28  Adolf Gómez                      13     -         14 16     18     -        -        -        61
29  Jordi Marcó                        16  11       17 16      -      -         -       -         60
30  Isabel Lamela                     13   -        15      -      13    -        12     -         53
31  Miguel A. Recio                 19      -       14      -       17    -         -       -        50
32  Juan Laguna                       17  11      19   -       -      -         -       -        47
33  Francesc Carrión              16  12      16      -       -      -         -       -         44
34  Ricard Poch                       16  10       17   -       -      -        -        -        43
35  Antonia Borràs                  15      9        16     -       -      -         -       -         40
36  Jose Guerrero                     0   0        0  0      17    12      -        -         29
37  Albert Galcerán                 12      -        -        -       16    -        -       -         28
38   Narcís Fortià                     13      9        -       -        -      -         -       -         22
39   Ferran Munsó                   19      -        -       -        -      -         -       -         19
40   Marc Reixach                    18      -        -        -       -       -         -       -        18
41  Alfonso Revaliente             14      -         -       -      -       -         -       -         14
42  Cristina Cantero             -         -         -      -        -      -        13     -         13
43  Santiago Fumanal             13   -         -       -       -      -         -       -         13
44  Montserrat Guzman         11      -         -       -       -      -         -       -         11

1a: Salvi Rius(20 punts) 2a: Salvi Rius (20 punts)

3a: Lorenzo Zitta (20 punts) 4a: Carles Carreras (20 punts)

5a: Lorenzo Zitta (20 punts) 6a: Carles Carreras (20 punts)

7a: Salvi Rius (20 punts) 8a: Carles Carreras (20 punts)
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BASES TEMPORADA 2012-13
>> TEMES: lliure (5/10/12), galetes (9/11/12), lliure for-
mat digital (14/12/12), el món de la música (11/01/13), 
Light Painting (1/02/13), oficis (1/03/13), fantasia món 
irreal (5/04/13), degradació (pas del temps) (3/05/13).

>> PARTICIPANTS: Tots els socis d’AFIC Blanes. El fet 
de participar suposa la total acceptació de les bases.

>> APARTATS: Color / Blanc i negre. Obres “monocromà-
tiques”, no s’admetran obres “desaturades parcialment”. 

>> OBRES: Una foto per lliurament i apartat. La mida 
de la imatge és lliure, muntada sobre un suport rígid 
de 30X40 cm. 

>> JURAT: Tres persones de reconeguda solvència 
fotogràfica que no participin a la lliga.

>> TROFEUS:
• Categoria Blanc i negre: premis als 5 millors
• Categoria Color: premis als 5 millors 
• Millor debutant: premi al millor soci debutant
• Lliuraments: premi al millor de cada lliurament. •



COPA DEL MÓN
L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Bla-
nes ha obtingut la 56a posició a la setena Copa 
del Món que organitza la FIAP, amb un total de 
316 punts. El guanyador, amb 353 punts, ha es-
tat “Wigan 10 Foto Club” de la Gran Bretanya. A 
nivell individual, la medalla d’or ha estat per Vi-
sentin Ettore, d’Itàlia. Els participants en aquesta 
edició han sigut 147 clubs. 
Les fotografies que es van triar per representar 
l’AFIC Blanes són dels següents autors: Xavier 
Xaubet (Saltamontes on red), Josep Ma Ciurana 
(My fire), Jordi Marcó (Assaig de ballarina), Joan 
Membrives (Last love i Em mato), Sergio Quei-
ro (Pont a l’horitzó i Costa Brava), Lorenzo Zitta 
(Ocell i nina, Brave horse i Making wine friends), 
Miquel Àngel Recio (Sota el pont), Carles Carreras 
(Fill meu, All right i City woman), Jonathan Gascó 
(Bombilla àurea i Walk on white), Susanna Gimé-
nez (Wine?), Yass Amrani (Roc on the sea), Salvi 
Rius (Mamacita i Cubano machete). •

Fes-te soci de la Federació Catalana
Els membres de l’AFIC Blanes i qualsevol 
membre d’una entitat federada pot fer-se soci 
de la Federació Catalana de Fotografia (FCF), 
només cal comunicar-ho a l’agrupació i la junta 
envia l’alta.

Entre els serveis que ofereix la FCF destaca la 
puntuació per l’obtenció dels títols de Mestre i 
Artista, la tramitació de carnets i títols de la Fe-
deration International de l’Art Photographique 
(FIAP) i de la Confederación Española de Fo-
tografia (CEF), així com descomptes i gratuïtat 
en cursos i tallers organitzats per la FCF i les 
entitats federades. Tots els socis, a més, reben 
gratuïtament la revista 50 mm trimestral. Al racó 
del soci de la web de la FCF s’ofereixen serveis 
d’assessorament jurídic (en cas de problemes 
amb drets d’autor i d’imatge). El preu anual és 
de 18 euros. 

La Federació Catalana de Fotografia va néixer 
el 9 de novembre de 1982 per la necessitat 
d’ajuntar el treball i l’esforç de les entitats de Ca-
talunya per difondre i potenciar la fotografia. •
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CONCURS FOCS I FESTES
El 18è Concurs Fotogràfic Festa Major de Blanes 
-que organitza l’Ajuntament i l’AFIC Blanes- va rebre 
46 fotos del tema festes i 117 del tema focs. 

El jurat el formaven: Ferran Morán (membre i cos de 
jurat de la Federació Catalana de Fotografia), Albert 
Torras (soci d’AFIC) i Xavi López Bellido (membre 
d’Startecnia). 

Els guanyadors -tant de la categoria de festes com 
de focs- van obtenir 300 euros en material fotogràfic 
(el kit TOKURA Estudio 3000), un val formatiu d’es-
tudi i un llibre sobre fotografia; el segon premi va 
obtenir 100 euros en material (la motxilla Lowepro 
Orion Daypack 200) i un llibre de fotos; i als finalistes 
se’ls va entregar 60 euros en material fotogràfic (les 
corretges Black-Rapid RS-7). 

El material fotogràfic el va cedir Nivell 10 i el val for-
matiu Ferphotos.•

FOCS D’ARTIFICI
1r Jordi Gallego
2n Josep Ma Ciurana
finalista Antònia Borràs
finalista Juan Díaz
finalista Juan Laguna

FESTES
1r Josep Ma Ciurana
2a Montserrat Moraleda
finalista Juan Laguna
finalista Pere Garcia
finalista Xavier Xaubet

Premiats i organitzadors del concurs Focs i Festes 2012: Glòria Sán-
chez (presidenta AFIC Blanes), Antònia Borràs, Juan Díaz, Pere Gar-
cía, Josep Ma Ciurana, Xavier Xaubet, Lara Torres (regidora Cultura 
i Festes), Fernando Olaizola (Ferphotos i membre d’AFIC).

1a focs d’artifici: Jordi Gallego 1a festes: Josep Ma Ciurana

2a: Josep Ma Ciurana finalista: Antònia Borràs finalista: Juan Díaz finalista: Juan Laguna

2a: Montserrat Moraleda finalista: Juan Laguna finalista: Pere Garcia finalista: Xavier Xaubet

FOCS D’ARTIFICI

FESTES
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RAL·LI FOTOGRÀFIC INFANTIL
Coincidint amb la IV Fira de Fotografia al Carrer, l’AFIC va organitzar el 9 de juny -de 10 a 18 h- el segon 
Ral·li Fotogràfic Infantil, adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è de primària. L’objectiu d’aquesta activitat és 
apropar als nois el món de la fotografia, alhora que serveix per conèixer a través de les càmeres la seva 
peculiar manera de mirar. Els participants anaven en equips de quatre persones i un adult.

Els guanyadors dels temes alegria, aparadors, bosses i carros, poesia visual i rellotges: Enric Amposta, 
Dimas Luna, Oriol Amposta, Júlia Net i Nara Muñoz del CEIP Cor de Maria; a les categories vaixells i 
Karl Faust van guanyar: Xavier Puig, Àlex Albarracín, Iratxe Ganuza, Oscar Castellano i Anna Montero 
del CEIP Quatre Vents; mentre que a la categoria mobiliari urbà els guanyadors van ser: Núria Racero i 
Enric Puertas del CEIP Carles Faust, i Aida Abellan, Núria Pérez i Laura Flores del CEIP Joaquim Ruyra. 

Com a premi van rebre un diploma personalitzat, un val d’una partida al Bowling Center Blanes i una 
sessió formativa de fotografia d’estudi per fer de fotògrafs i de models. Les fotografies estan exposades, 
de forma itinerant, pels centres educatius de Blanes. El jurat el formaven: Joan Membrives, Jordi Marcó 
i Joan Carles Baena. 

Alegria

Aparadors

Bosses i carros

Karl Faust Mobiliari urbà

Poesia visualRellotges

L’Alba, la Paula, la Nereida i la Lina, totes quatre 
participants i guanyadores del ral·li fotogràfic in-
fantil celebrat el 9 de juny de 2012, van gaudir del 
seu premi el dilluns 8 d’octubre amb una sessió 
d’estudi fotogràfic a Blanes. Durant la sessió, les 
noies es van transformar en autèntiques models 
de passarel·la. •
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Una sessió d’estudi com a premi

Vaixells



BREUS
AFIC REP EL PREMI NACIONAL DE FOTOGRAFIA
La 5a edició dels premis 50mm de la Federació 
Catalana de Fotografia va atorgar a l’AFIC Blanes 
el premi Nacional de Fotografia -lliurat per la Con-
federación Española de Fotografia (CEF)- en re-
coneixement a la trajectòria fotogràfica de l’entitat. 
A nivell individual, van ser guardonats tres socis: 
Juan Laguna va rebre les distincions d’Excel·lèn-
cia de la fotografia de la Federació Catalana de 
Fotografia (FCF) i d’Artista de la Federació Inter-
nacional d’Art Fotogràfic. Montserrat Moraleda va 
rebre les distincions d’Artista de la Fotografia de 
la FCF, Artista de la Fotografia de la CEF i Artis-
ta de la Federació Internacional d’Art Fotogràfic. 
Fernando Olaizola va rebre la distinció d’Artista 
de la FCF. Els guardons es van 
entregar el 17 de març a Vila-
nova i la Geltrú, durant la Gala 
dels 50 mm. El premi de millor 
fotògraf de Catalunya va ser 
per Josep Balcells (guanyador 
del darrer Trofeu Quillat).

SOCIS PREMIATS
Lorenzo Zitta va aconseguir al mes d’octubre la 
medalla d’or al 57è Salón Abeja de Oro que or-
ganitza l’Agrupació Fotogràfica de Guadalajara. 
També va guanyar la Medalla plateada FIAP a la 
secció “Creativa i/o Experimental”. Per la seva 
banda, Juan Laguna va obtenir una menció d’ho-
nor i medalla de plata FIAP i CEF al XIII Salón 
Nacional de Fotografia de la ciutat de Villajoyosa 
(Alacant). 

IV FIRA AL CARRER
Un total de 15 expositors de diferents tendències 
i estils van participar el 9 de juny a la quarta edi-
ció de la Fira de Fotografia al Carrer. La iniciativa, 
que organitza l’AFIC Blanes, va servir per mostrar 
els treballs realitzats pels fotògrafs al llarg del 
carrer Raval.

L’AFIC A LA FIRA D’ENTITATS
A la fira d’entitats de Blanes, celebrada el 6 i 7 
d’octubre, l’AFIC va participar amb un estand 
propi, que va permetre a petits i grans conèixer 
l’associació i apropar-se al món de la fotografia. 
Es van exposar diferents estris i joguines: visors 
de 3D, càmeres per posar-hi el cap, i una càmera 
fosca gegant, que va ser el gran atractiu de la fira.
Al llarg del cap de setmana van entrar a la cam-
bra més de 900 persones, a les quals se’ls va 
explicar com la llum en passar per un forat fet en 
una cambra fosca projecta la imatge exterior de 
manera totalment invertida.

CATARG, PAÍS DELS SOMNIS
La Casa Saladrigas de Blanes va acollir, del 26 
d’octubre al 24 de novembre, una exposició foto-
gràfica sobre el món dels somnis, protagonitzada 
per fades, elfs i guerreres. La mostra, organitza-
da per l’Ajuntament i l’AFIC, aplegava els treballs 
conjunts de quatre fotògrafs: els argentins Flo 
Tucci i Raúl Villalba i els catalans Frederic Garri-
do i Raimon Moreno. CATARG és l’abreviatura de 
Catalunya i Argentina, i allà traslladen a tots els 
seus personatges, en un món fantàstic, una reali-
tat alternativa que fusiona passat, present i futur. 
Els autors van oferir una conferència sobre les 
tècniques fotogràfiques que fan servir.
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www.aficblanes.com
aficblanes@gmail.com

www.flickr.com/photos/aficblanes
www.facebook.com/aficblanes
https://twitter.com/AFICblanes

http://issuu.com/aficblanes
http://afictv.blogspot.com 

www.youtube.com/user/aficblanes
Francesc Macià i Llussà, 26

Apartat de Correus 182, 17300 Blanes

AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i

Cinematogràfica de Blanes

Comparteix l’afició per la fotografia cada dimarts al local de l’AFIC: és el punt 
de trobada i intercanvi de coneixements. També l’espai on es poden proposar 
activitats relacionades amb les fotos, recollir fotografies de les lligues, llogar 
material i comprar paspartús. Està obert els dimarts de 18 a 20 hores. Carrer 
Francesc Macià, 26, al barri dels Pins de Blanes.

 Contacta amb l’AFIC i segueix les nostres activitats

Autor: Lorenzo Zitta; guanyador Quillat Social 2012 


