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Seguramente, muchos de vosotros estaréis al corriente de los últimos acontecimientos que han tenido
lugar en Mali y que han desembocado en una auténtica guerra civil, que enfrenta a los rebeldes
yihadistas contra el ejercito soberano del país, apoyado por las tropas aliadas internacionales.
También muchos de vosotros, conoceréis mi especial vinculación con este país africano, a raíz de mis
viajes con motivo del trabajo LUCES DE ÁFRICA. Siempre he comentado, tanto pública como
privadamente, que dicho trabajo no hubiera sido posible sin la impagable ayuda del que fue mi guía y
compañero, Abdoulaye Cissè, que con los años llegó a convertirse en uno de mis mejores amigos.
Ahora, tanto él como su familia, se encuentran en una difícil situación debido a estos desafortunados
incidentes y como siempre, el sufrimiento de las guerras recae en la población civil.
Incapaz de poder realizar algún otro tipo de ayuda desde aquí, se nos ocurrió con algunos compañeros,
realizar una subasta de cinco de mis fotografías mas conocidas, con la finalidad de recaudar algo de
dinero para poder mandarlo a la familia de Abdoulaye y paliar de esta manera, un poco su situación.
Las obras a subastar serán de calidad Fine Art, estarán realizadas en diferentes variedades de papel
Canson Infinity, en formato A3+ (329x483 mm), tituladas y firmadas.
El acto de la subasta tendrá lugar en los locales de la AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA, calle
DUC DE LA VICTORIA, 14 PRAL de BARCELONA, el próximo domingo 27 de Enero a las 12 del mediodía.
Quiero agradecer la especial colaboración de la AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA y de la
FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA, que desde el primer momento han estado a mi lado para poder
llevar a cabo este evento.
Muchas gracias a tod@s.
Gabriel Brau Gelabert.

4

LA
FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

INFORMA
Francisco Reina, Secretari, passa a ser responsable de Comunicació, i s‟encarrega de xarxes socials
(facebook), flash50mm i revista 50mm.
Eli Mora, Relacions Públiques, deixa les seves funcions de coordinadora de la Gala 50mm i ara es la
portaveu de la Federació, per tal de tenir un referent únic a l‟hora de conèixer les resolucions de les
decisions preses per la Junta Directiva.
Raimon Moreno, deixa la seva part de responsabilitat de Comunicació i es queda com a responsable
d‟Imatge, encarregant-se de la web i la coordinació de la Gala 50mm.
Josep Maria Casanoves, Vicepresident, serà el responsable del Premi Catalunya, afegint-se a col·laborar
d‟aquesta manera a l‟equip de Frederic Garrido, responsable de concursos.

José Antonio Andrés Ferriz
President
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LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

INFORMA
Recentment s’han incorporat novetats al web
Ara podreu:
 Cercar concursos per:
o número
o data admissió
o data veredicte
 A la “home” trobar sempre els propers 10 concursos per data d’admissió.
 Veure una Galeria amb els resultats de l’última jornada de la Lliga, amb les imatges
ordenades per puntuació.
 Consultar una nova classificació, el Premi Catalunya, que estarà de proves aquest any,
i serà totalment operatiu a partir de l’any 2013.
 També trobar a la “home”, enllaços als web de totes les entitats.
Hem actualitzat totes les distincions, si tens alguna correcció a fer, informa’ns a
info@fedcatfotografia.org
Treballem per a millorar, aquesta és la teva Federació, comptem amb tu!!!!
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BASES
4a LLIGA CATALANA DE FOTOGRAFIA
2012-2013
PARTICIPANTS: Exclusivament els Socis de la Federació Catalana de Fotografia que ho desitgin.
OBRES: 1 fotografia per autor a cada una de les vuit convocatòries.
AUTORIA i DRETS: Totes les fotografies han de ser preses del propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets
d‟imatge i de qualsevol possible reclamació.
TEMA I TÈCNICA: Totalment lliure.
ARXIU: Les obres es presentaran en arxiu jpg.
MIDES: 1024 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels d‟alçada si el format de la imatges és vertical a 72
dpi de resolució.
TRAMESA: Les imatges s‟enviaran des del WEB www.fedcatfotografia.org, en la secció “Racó del Soci”.
Cada soci accedirà amb un nom d‟usuari i una clau d‟accés. El nom d‟usuari serà el núm. d‟entitat a la qual pertany i la clau
d‟accés el seu núm. de soci de la Federació Catalana de Fotografia.
TERMINI D’ADMISSIÓ: La data límit d‟admissió serà les 23.59h del diumenge del segon cap de setmana de cada mes. La data
límit que es publicarà al web no estarà mai inclosa.
VEREDICTE: Es faran 8 veredictes, des del mes d‟octubre de 2012 fins al mes de maig de 2013. Els veredictes l‟efectuaran
persones alienes a la FCF, d‟entitats, associacions, col·lectius o professionals relacionats amb el món fotogràfic.
PUNTUACIÓ: A cada obra que concursi, cadascun dels membres del Jurat li atorgarà una puntuació entre 10 i 1 punts.
PREMIS: N‟hi hauran dues classificacions; una d‟autors i una d‟entitats. Per a la classificació d‟entitats, només es tindran en
compte les puntuacions dels 5 primers classificats de cada entitat a cada convocatòria.
Obtindran Medalla de la FCF els cinc primers autors classificats i les tres primeres entitats classificades. També rebran diploma
fins el 10 classificat d‟entitats i fotògrafs.
Les puntuacions de l’última convocatòria es faran públiques en la Revetlla 2013 juntament amb el lliurament dels Premis.
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Aquest concurs està reconegut
Federació Catalana de Fotografia,
puntuable per a la classificació
l’obtenció dels títols AFCF, EFCF
amb numero 2013/02.

per la
i serà
per a
i MFCF

La puntuació que s’atorgarà en aquest
concurs serà la següent:
A les classificacions de cada una de les 8
convocatòries,


Els autors que obtinguin la
millor puntuació, rebran 1
punt de la FCF.

A la classificació final,






1r Classificat:
2n Classificat:
3r Classificat:
Del 4t al
10è Classificat:

4 punts FCF
3 punts FCF
2 punts FCF
1 punt FCF

EXPOSICIÓ i VARIS: Totes les obres que
hagin concursat a cada veredicte, seran
exposades al web de la FCF, amb el nom de
l‟autor i la puntuació obtinguda. Els vint-i-cinc
primers classificats al final de la lliga, hauran
d‟enviar una imatge en alta resolució que
formarà part de la fototeca de la Federació amb
un mínim de 3000 píxels de costat i a 254 dpi.
IMPREVISTOS: Qualsevol cas no previst en
aquestes bases, serà resolt en primera instància
pel responsable de concursos de la FCF, el qual
posteriorment, el comunicarà a la Junta, essent
aquesta la que resoldrà en última instància. El
fet de participar en el concurs, comporta
l‟acceptació d‟aquestes bases.
Foto 1r classificat 3a Lliga Catalana de Fotografia Digital – Josep Xoy Soler
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CALENDARI LLIGA
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril
maig

pujar fotos
fins *
de
1-oct-12
15-oct-12
1-nov-12
12-nov-12
1-dic-12
10-dic-12
1-ene-13
14-ene-13
1-feb-13
11-feb-13
1-mar-13
11-mar-13
1-abr-13
15-abr-13
1-may-13 13-may-13

veredicte
28-oct-12
26-nov-12
24-dic-12
28-ene-13
25-feb-13
25-mar-13
29-abr-13
revetlla

* data final pujar fotos no inclosa
jurados

octubre – desembre – febrer - abril

Giuseppe Tomelleri - http://www.giuseppetomelleri.it/giuseppetomelleri/
Ronnie Dankelman http://www.imaginative.nl/wordpress/
Antonio Cabello http://antoniocabello.info/
Novembre – gener – març - maig

Caterina Lomonosov - http://www.lomonosov.co.il/
Jose Juan Gurutxaga - http://www.flickr.com/photos/joseju/sets/
Albano Sgarbi - http://www.fotoclublegru.it/fiaf/sgarbi/index.html
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important
nova pàgina de la FCF al
facebook
(Administrador - Francisco Reina)

Esteu convidats a unir-vos al grup de facebook de la Federació Catalana de Fotografia,
mitjançant aquest enllaç:

https://www.facebook.com/fedcatfotografia

12

EXPOSICIONS
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Cambrils anys 60
(18/01/2013 - 17/02/2013)
El Museu Marítim de Barcelona presenta aquesta exposició amb fotografies d‟Enric Pàmies, produïda per
l’Agrupació Fotogràfica Cambrils amb la col·laboració del Museu d‟Història de Cambrils. Enric Pàmies,
nascut a Reus el 1923, va iniciar les seves activitats fotogràfiques el 1953, moment a partir del qual va obtenir
diversos premis tant a nivell nacional com internacional, fet que li va permetre, entre altres fites, arribar a ser
president de la Federació Internacional d‟Art Fotogràfic.
L‟exposició Cambrils anys 60 ens reflecteix diferents aspectes de la vida al port d‟aquella població a meitat del
segle XX. Just llavors, la línia de la costa i la fisonomia de moltes poblacions banyades per la Mediterrània es
trobaven en ple procés de canvi, i un turisme incipient començava a envair la façana litoral. La pressió turística
demana urbanitzar i transformar per sempre més molts paisatges on les platges, els roquers i les verdes badies
havien estat des de sempre les protagonistes. I mentre es produïen aquests canvis, les comunitats pescadores
d‟aquests pobles intentaven seguir vivint amb la mirada fixa en els treballs de cada dia.
En aquesta exposició, Pàmies ens ofereix una visió molt particular d‟aquest moment de canvi, amb la gran
qualitat d‟imatge d‟un dels millors fotògrafs del país estretament vinculat al Port de Cambrils.
A la mostra es podran veure també alguns models d'embarcacions de pesca de les col·leccions del Museu
Marítim de Barcelona.
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AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
Sant Adrià de Besòs
C/ DR. BARRAQUER, NÚM. 6 BAIXOS

SALA DE EXPOSICIONES “Joan Vila i Plana”

“ELSA y BILUTS BELTZAK”
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO DE

JOSÉ LUÍS IRIGOIEN
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DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2013

Horas de visita:
de lunes a jueves de 19 a 21 horas
Inauguración:
jueves 10 de enero a las 20 horas

ENTRADA LIBRE
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Este mes os presentamos a Joan Buxó, un
fotógrafo autodidacta con una dilatada
experiencia. Premiado en multitud de concursos
nacionales e internacionales, autor de las
ilustraciones de varios libros y revistas, profesor
en cursos y talleres de fotografía además de
haber expuesto sus imágenes en salas estatales e
internacionales.
“Quan s’ arriba a un pais desconegut per realitzar
un reportatge fotogràfic, et trobes que tot el que
veus t’ interessa. El que més em va interessar
vàren ser les persones, la seva forma de vida, els
seus costums, tradicions, els pobles, la ciutat i les muntanyes: tot formant part d’ una
cultura on s’observen les diferents classes socials, peró que tot forma part d’ un pais, una
nació, un lloc.
A més de 5.300 metres d’ altitud, on la pressió atmosfèrica et juga males passades, la
naturalesa dóna la vida al ésser humà. Tot aixó junt és la cultura del tibet.
Per això, les meves fotografies estan pensades amb un únic objectiu: La vida quotidiana del
Tibet.”

La exposición se inaugurará el próximo día 4 de enero a las 20 horas en la
sala de exposiciones de AFES. Apuntaos esa fecha en vuestras agendas.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Títol:
Odonatos: libèl·lules-espiadimonis
Autor:
Francisco Cobos
Lloc:
Claustre de l‟Hospital
C/ Hospital,2
Torroella de Montgrí
Dates:
del 2 al 31 de gener de 2013
Horari:
tots els dies de 10 a 20 h
Organitza:
Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí

Aficionado a la fotografía desde siempre, compré mi primera cámara cuando
nació mi primer hijo, pero solo fui haciendo fotos, como la inmensa mayoría, en
los viajes, en las vacaciones y en acontecimientos familiares.
Ha sido al jubilarme y comprarme una cámara digital, cuando he retomado la
28

afición. Tras un tiempo sin decantarme por ningún tema en concreto, al ver las
propuestas de los aficionados a la fotografía de naturaleza, entre los que se
encuentra mi hija, ha sido cuando he orientado mi afición hacia temas naturales:
paisajes, flora y fauna.
Detrás del visor he descubierto la gran cantidad y la gran variedad de
“helicópteros” que patrullan incesantemente alrededor de las rieras o las balsas
que tenemos en el campo, y que por ser diminutos y escurridizos no les
prestamos la atención que merecen. Mención aparte merece su presencia, que
es un indicador de calidad de las aguas y su aportación a la naturaleza,
zampando mosquitos de sol a sol. Ellas han sido el detonante de mi actividad
fotográfica y documental.

Hoy puedo decir que tengo un buen archivo de ese grupo llamado Odonatos que
abarca las libélulas y los caballitos del diablo, debidamente documentado, así
como de flores y orquídeas silvestres en sus distintas variedades.
Francisco Cobos
Nota. para la correcta identificación de los odonatos he contado con la
inestimable colaboración de Iñaki Mezquita Aranburu.
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Benvolguts/des,
El Patronat Municipal de Cultura de Ripollet us convida a la inauguració de la mostra Ripollet
en Acció, dimecres 19 de desembre, a les 19 hores, a la Sala 1 d'exposicions del Centre
Cultural (Rbla de Sant Jordi, 2-4). L'exposició està organitzada per l'entitat Acció Fotogràfica
Ripollet i es podrà visitar fins el 20 de gener, per si pot ser del vostre interès. Més informació al
telèfon: 93 504 60 25, al web www.ripollet.cat i al facebook Ripollet Cultura.
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INSPAI incorpora a l'entorn virtual l'exposició «L'Empordà
íntim», de Quim Giró


L'exposició virtual es pot veure des d'avui a la pàgina web www.inspai.cat (apartat
Exposicions virtuals).



L'entorn virtual d'INSPAI té com a objectiu
documentar i fer difusió de les col·leccions i els fons
fotogràfics que gestiona el centre, a través de les
exposicions.



Aquesta darrera exposició que s'ha incorporat a
l'entorn virtual consisteix en una col·lecció de
fotografies que ens apropen visions, sensacions i
mirades indiscretes de l‟Empordà.
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3 de desembre de 2012
Des d'avui es pot veure a la pàgina web d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, l'exposició virtual
«L‟Empordà íntim», de Quim Giró.
Aquest entorn virtual impulsat per INSPAI des de principis de l'any 2012 té com a objectiu difondre les col·leccions i
els fons fotogràfics que gestiona el centre, a través de les exposicions. L'objectiu d'aquest servei és posar a l'abast
dels usuaris les imatges de les exposicions amb les quals INSPAI ha estat treballant aquests darrers anys.
Permet visualitzar les imatges de les exposicions en format gran (i veure'n la presentació en pantalla completa), la tira
d'imatges en miniatura, el títol de la imatge, una fitxa tècnica, la llista cronològica d'itineràncies i diversos documents
complementaris. També es pot trobar informació de l'autor, com ara les seves adreces de blocs i de Facebook, entre
d'altres.
A més, aquest entorn virtual permet veure les exposicions a qui no les hagi pogut visitar o no pugui visitar-les, ja sigui
per impediments físics, per motius de distància, etc. De fet, les exposicions virtuals esdevindran un testimoni
permanent del que van ser les exposicions i aproparan el patrimoni fotogràfic al gran públic.
L'exposició «L’Empordà íntim», de Quim Giró. En aquest cas, l'exposició que s'incorpora a l'entorn virtual és
«L’Empordà íntim», de Quim Giró, que es va inaugurar el 3 d‟octubre de 2006, al claustre del Palau de la Diputació
de Girona, i que va ser organitzada per INSPAI i l‟Associació de Municipis Salines Bassegoda.
Es tracta d'una col·lecció de fotografies que ens apropen visions, sensacions i mirades indiscretes de l‟Empordà.
L‟Empordà, com pocs llocs, ha estat molt cantat, descrit i pintat. Quim Giró l‟observa de manera indiscreta, mitjançant
l‟objectiu de la seva càmera, i ens apropa a unes imatges captades en el moment precís i amb la voluntat inherent a
tota fotografia de perdurar més enllà de l„instant en què són capturades. El temps passa, però la fotografia queda per
fer-nos memòria d‟un paisatge que no es veu a les postals turístiques i que, en canvi, és ben real i ben nostre.

Dolors Noguer Matamala
Administració
INSPAI - Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona
Tel. 972 18 50 00 / 972 18 50 58
Fax 972 20 80 88
dnoguer@ddgi.cat
www.inspai.cat

33

CONCURSOS
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Fecha limite de admisión: 24 DE FEBRERO DE 2013
El salón está abierto a todos los aficionados y profesionales de todo el mundo.
Este salón internacional disfruta de los auspicios de la FIAP 2013/072, el patrocinio
de la CEF I/2013/001, la FCF 2013/007 y la ISF 2013/003, por lo tanto se regirá por
sus normas y será puntuable para la obtención de sus títulos honoríficos.
SECCIONES / TEMAS
A- Fotografías monocromas, temática libre.
B- Fotografias color, temática libre
C- Color, el mar con todos sus aspectos ( paisaje, trabajo, retrato, submarinismo,
etc. ).
MANERA DE PARTICIPAR Y BASES
Por internet en http://www.festimatge.org Archivos 1024 x 768 pix.
CATALOGO (*****FIAP)
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
30 € por autor, independientemente del número de secciones en las que participa.
PREMIOS
Premio especial Trofeo Torretes- AL autor que con la suma de las aceptaciones
de las tres secciones haya obtenido mayor puntuación, Trofeo, (diseño exclusivo) y,
1000 €.
Por cada una de las tres secciones, A, B, C
Medalla dorada FIAP, CEF y FCF al 1r. clasificado
Medalla plateada FIAP, CEF y FCF al 2º. clasificado.
Medalla bronceada FIAP, CEF y FCF al 3r. clasificado.
Menciones de Honor FIAP.
Estancias para primeros clasificados
**********************************************************************************************
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Admission Deadline: 24th FEBRUARY 2013
The competition is open to all amateurs and professionals around the world.
This international exhibition has the support of the FIAP 2013/072, patronages of the CEF
I/2013/001, the FCF 2013/007 and the ISF 2013/003 and is governed by their regulations which
will count towards the obtainment of their honorary title.
SECTIONS/ THEMES
A - monochrome pictures, free theme.
B - Colour, free theme.
C - Colour, the sea with all its aspects (landscape, work, portrait, scuba diving, etc)
TO PARTICIPATE AND RULES
Internet http://www.festimatge.org Files 1024 x 768 pix
CATALOGUE (*****FIAP)
PARTICIPATION RIGHTS
€ 30 per author, regardless of the number of sections in which it participates.
AWARDS
Special Award: “Torretes” Trophy(special design) - for the author who obtains the highest
overall score for the three sections and 1000 €. will be invited for 10 days with full board
accommodation, for two people.
Foreach of the three sections A, B, C.
FIAP, CEF, FCF gold medal forthe 1st classified
FIAP, CEF, FCF Silver Medal for the 2nd classified.
FIAP, CEF, FCF Bronze medal for the 3rd classified.
FIAP honourable mentions
********************************************************************************************
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Data límit d'admissió: 24 DE FEBRER DE 2013
El saló està obert a tots els aficionats i professionals de tot el mon.
Aquest saló internacional gaudeix del patrocini de la FIAP 2013/072, els patronatges de la CEF
I/2013/001, la FCF 2013/007, i la ISF 2013/003, per tant es regirà per les seves normes i serà
puntuable per a l‟obtenció dels seus títols honorífics.
SECCIONS / TEMES
A. A- Fotografies monocromes, temàtica lliure.
B. B- Color, temàtica lliure.
C- Color, el mar amb tots els seus aspectes ( paisatge, treball, retrat, submarinisme, etc. ).
MANERA DE PARTICIPAR I BASES
Per internet en http://www.festimatge.org Arxius 1024 x 768 pix.
CATÀLEG (*****FIAP)
DRETS DE PARTICIPACIÓ
30 € per autor, independentment del nombre de seccions en què participa.
PREMIS
Premi especial Trofeu Torretes- A l'autor que amb la suma de les acceptacions de les tres
seccions hagi obtingut major puntuació, Trofeu, (disseny exclusiu) i, 1000 €.
Per cadascuna de les tres seccions, A, B, C.
Medalla daurada FIAP,CEF, FCF al 1r. classificat
Medalla platejada FIAP,CEF, FCF al 2n. classificat.
Medalla bronzejada FIAP,CEF, FCF al 3r. classificat.
Mencions d'Honor FIAP.
Estancias per primers classificats

43

ALTRES CONCURSOS
Secció de concursos que no tenen reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia
La Federació Catalana de Fotografia, no vol coartar el dret a la informació, per tant publica totes
les bases de concursos que rep. Ara bé, no es fa responsable dels seus continguts, pel que
recomanem la seva lectura exhaustiva abans de participar .
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CURSOS
I
TALLERS
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VARIS
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http://www.artefotografico.es
Presentamos la Revista Arte Fotográfico 632,

monográfico sobre Fotografía Imaginativa
Más información al pulsar AQUÍ
En este ejemplar hemos reunido un ramillete de artistas internacionales, como ya es
habitual en la revista que se manifiestan con una obra original, imaginativa en la
que acuden a diversas formulas de trabajo para expresar sus inquietudes, desde la
foto ocurrente a la tratada en postproducción encontramos diferentes tendencias
que enriquecen el panorama fotográfico del que esperamos disfruten con este
ejemplar. Como suele ocurrir en la clasificación de las diferentes propuestas en
ocasiones las tendencias no están totalmente definidas y pueden estar a caballo
entre varias denominaciones aunque todas ellas se pueden enclavar dentro de las
imaginativas.
Todos los artistas son ocurrentes y acuden a su trabajo con minuciosidad y entrega,
dedicando a cada obra la atención que solo los artistas fotógrafos emplean en la
elaboración de sus trabajos, somos conscientes que todos los artistas que
presentamos en este ejemplar en España no tienen nada que hacer mientras domine
la casta de asesores y "cultos" que se han adueñado del panorama fotográfico.

Artistas invitados: Christophe Gilbert(Bélgica), Erik Johansson (Suecia), Manuel de los
Galanes (España), Dariusz Klimczak (Polonia), Tommy Ingberg (Suecia) , Sara G.
Umemoto (México), Laura Len (España), Michael Puff (California), Patrick Gonzalès
(Francia), Stefan Gesell (Alemania), Eduardo Pereira (España)
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Portafolios: En esta ocasión presentamos la obra de

José Antonio Andrés Ferriz >
puede disfrutar de sus fotos al pulsar AQUí

También puede visitar los portafolios de: José Antonio Andrés Ferriz >, Alfonso
Alcalde, Cesar Soler, Sánchez,Frederic Garrido Vilajuana>, Sara Berihuete, Enrique
Crispín Sanchis, José Carlos Nievas, Mati Irizarri, Santos Moreno
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Conozca la cámara Sony Nex 6 al pulsar AQUÍ

La NEX-6 es el nuevo sistema de cámaras de Sony sin espejo con un sensor de tamaño APS-C, un módulo WiFi,
aplicaciones descargables, un monitor giratorio y todas las capacidades de vídeo de alta definición.

Todas las fotos ganadoras de los premios LUX 2012
las puede ver al pulsar AQUÍ

Los premios de fotografía profesional más prestigiosos en las categorías de Oro, Plata, Bronce y Junior

Visite la revista online AFes nº 4 sí aún no lo ha hecho al pulsar AQUÍ
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Los mejores artistas emergentes, artículos, ensayos, 170 páginas de información.

La redacción de Arte Fotográfico les desea Felices Fiestas
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