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Assemblea General Ordinària de la FCF
23 de febrer de 2013

www.fedcatfotografia.org
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6a GALA 50mm
9 de març de 2013

ORGANITZA

Neàpolis
Rambla de l’Exposició, 59-69
Vilanova i la Geltrú

www.fedcatfotografia.org
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6a Gala 50 mm
9 de març de2012

Estimats,
Ja falten pocs dies per la 6a Gala 50mm. Ens tornarem a trobar per
compartir una tarda de fotografia, no us la podeu perdre, bones fotografies,
espectacle i amics són la combinació perfecte per gaudir un any més.
Si vols continuar després de la Gala, hem preparat un sopar al qual has
d'apuntar-te si estàs interessat. Has d'enviar un correu a la
nostra administrativa, admin@fedcatfotografia.org i ella t’indicarà com fer
el pagament. En el correu ha de figurar el nom i cognoms de tots els què us
apunteu. Últim dia d'inscripcions l'1 de març.
Igualment hem pactat un preu especial amb l'Hotel Cèsar per a tots els què
vulgueu passar la nit tranquil·lament a Vilanova i la Geltrú. La reserva de
l'hotel l'has de fer directament, anomenant que és l’oferta de la
Federació Catalana de Fotografia.

Us esperem!
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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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nova pàgina de la FCF al

facebook
Esteu convidats a unir-vos al grup de facebook de la
Federació Catalana de Fotografia

https://www.facebook.com/fedcatfotografia
(Administrador - Francisco Reina)
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Mr. Salvador Atance Awarded Photographic Society of America Distinction
The Photographic Society of America (PSA) is pleased to announce that
Salvador Atance, PPSA of Barcelona, Spain, has been awarded the Proficiency
Distinction (PPSA) in recognition of his photographic achievement record in
PSA recognized International Exhibitions of photography. To qualify for the
Proficiency Distinction, 288 or more acceptances are required. Mr. Atance is a
very proud member of a Barcelona camera club called A.F. Enfoque Selectivo.
The award Certificate will be presented in September at the 2013 PSA
International Conference in Portland, Maine USA. The award includes an
invitation to submit a sample of work to the PPSA Gallery on the PSA web site.
PSA is a worldwide organization of both amateur and professional
photographers, with membership in over 70 countries. Visit the PSA web site at
www.psa-photo.org to view the ROPA Galleries and to learn more about PSA, its
activities, and the benefits of membership.
###
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CONCURSOS
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CLASSIFICACIONS I CONCURSOS 2013
Feu clic sobre la classificació que es vulgui consultar

Premi Catalunya 2013
Concursos 2013
Fotògrafs
www.fedcatfotografia.org
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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
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Organitzat per :

Amb el suport de :

Patrocini nº 2013 /10
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Bases
Participants : Totes aquelles persones que ho desitgin
Modalitat :

Únicament digital en format JPG

Data

3 de març del 2013

Temes

:

:

Tres que es donaran a conèixer el mateix dia

Inscripcions : El mateix dia (03 /03/2013) de 9,30 a 10,00h
C/ d´en Bosc núm. 9 Sitges
Preu de la inscripció 5 €

Horaris : 9,30 a 10,00h --- inscripcions i instruccions
10,15h -------------Foto de grup
13,00h a 13,30 h - descàrrega de targetes ( el mateix lloc )
les 3 fotos que indiqui el concursant.
Jurat :

Format per tres membres i reconeguts per la FCF

Veredicte : Públic 9/03/2013 a les 11,00 h a C/d´en Bosc 9 Sitges

Premis :

A la col·lecció ---- premi Honor --- 120€ i Diploma
A obres soltes - 1r ---------------------90 € i Diploma
2n ------------------ -60 € i Diploma
3r ---------------------30 € i Diploma
4t ---------------------------- Diploma
5è --------------------------- Diploma
per optar a la col·lecció ha d´estar formada per una
foto de cada tema.

Repartiment Premis :04/05/2013 a l'inauguració de Fotomaig 2013
a les 19.00h
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Notes d'interès :
Ral.li fotogràfic reconegut amb el núm. 2013 /10 -- per FCF
puntua per als títols d'AFCF , EFCF i MFCF.
En cas de pluja no s'anul·la
L'organització es reserva el dret de modificar el programa
previst si per circumstàncies fos necessari
Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi i no
Podrá quedar cap premi desert.
La resolució del jurat serà inapel·lable.
Es realitzarà una exposició , dins Fotomaig 2013 , amb
les fotos guanyadores i les finalistes.
L'organització no es fa responsable si en el transcurs
del ral.li algun participant pateix qualsevol accident .
El fet de participar obliga al compliment d'aquestes bases.
Les fotos guanyadores passaran a l´arxiu de l´entitat
organitzadora. En cas de publicació es fará constar el nom.
--------------------------------------------------------------------------------------

V

Inscripció
Nom :
Adreça:
e-mail
Agrupació :
Nº de FCF :

Nº Paticipant:
telf.

Omple l'organització
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EXPOSICIONS
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Amb motiu del centenari del
naixement d'en Salvador
Espriu l'associació Amics de
la Fotografia de Torroella de
Montgrí ha posat imatges als
seus textos.
El resultat d'aquest treball
es podrà veure al Consell
Municipal de l'Estartit a
partir del dia 1 de febrer, dia
en que s'inaugura l'exposició
a les 19h.
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AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
Sant Adrià de Besòs
C/ DR. BARRAQUER, NÚM. 6 BAIXOS

SALA D’EXPOSICIONS “Joan Vila i Plana”

“PINTURES A L’OLI”
de MARIBEL CARO

DEL 14 AL 28 DE FEBRER DE 2013

Hores de visita: de dilluns a dijous de 19 a 21 hores
ENTRADA LLIURE
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Inauguraració de l’exposició
“

Trenta anys de fotografia”, del autor

Enric Pàmies
L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya inaugurarà el
dia 28 de gener a les 19:30 hores l’exposició
“Trenta anys de fotografia”. És un recull de
fotografies d’Enric Pàmies (president d’honor de la
Federació Internacional d’Art Fotogràfic -FIAP).
Aquesta exposició estarà oberta al públic des de el
dia 28 de gener fins al 19 de febrer.
Biografia d’Enric Pàmies
Reus, 1923. Inicià les seves activitats fotogràfiques
l’any 1953, participant en un concurs d’àmbit
estatal organitzat pel Casal Montblanquí.
El seu debut en un concurs internacional fou a
Teplice, Txecoslovàquia l’any 1958.
Premis destacats en poblacions no catalanes els
obtingué a Múrcia, Benidorm, Ciudad Real, Cadis,
Torrelavega, Lleó, Vinaròs, Pamplona, San Fernando, Vigo, Sevilla, Manacor,
Castelló, Saragossa, Granada, Sant Sebastià, Còrdova i Madrid. Bon nombre
d’aquests premis correspongueren a fotografies de temàtica esportiva.
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Ja individualment, aconseguí el tercer i quart premi en el concurs organitzat per la
DNEFD, classificatori per a les 10 fotografies que havien de representar Espanya a
l’Exposició internacional de fotografia esportiva que es feia a Roma en ocasió dels
Jocs Olímpics.
Obtingué 151 premis en salons estatals. En 30 d’aquests concursos es classificà
entre els tres primers llocs.
En salons internacionals aconseguí un total de 135 obres acceptades, entre
fotografies i diapositives.
Aconseguí 9 premis en salons celebrats a Iugoslàvia, Alemanya BDR, Bèlgica, San
Marino, Luxemburg, Itàlia i Letònia.
Ha participat en exposicions col·lectives a l’URSS (1972), Polònia (1977), Portugal
(1980), Las Palmas (1991), Liège (1993), Còrdova (1994) i Màlaga (1994).
Ha presentat exposicions individuals a diferents poblacions catalanes: Barcelona,
Cambrils, Cervera, Mollerussa, la Selva del Camp, Manresa, Sabadell, Mataró, Sant
Adrià de Besòs, Palafrugell, Tarragona i Reus.
Fora de Catalunya n’ha presentat a Cadiz, Còrdova, Logronyo, Puerto Real,
Salamanca, Saragossa, Sant Sebastià, Algorta, Badajoz, Llanes, Zarautz i Zumaia.
A Itàlia ha exposat a Campi Bisenzio, Pavia, Reggio Calabria, S. Àngelo Pescara i
Marostica.
Ha portat la direcció del I Saló Europeu de Fotografia Esportiva el 1968, de les
biennals Fotosport , des de 1970 a 2000, Europa, des de 1973 fins a 1993 i del Saló
Internacional PRINFOT organitzat amb motiu del 75è aniversari de “la Caixa”.
Passant a l’aspecte associatiu, fou membre fundador de l’Agrupació Fotogràfica
Reus i el seu president en el període 1960-1968.
Propiciat per contactes establerts amb anterioritat i, per manca d’una Federació
Espanyola de Fotografia, fou nomenat Delegat de la Federació Internacional (FIAP)
a Espanya l’any 1974. El 1985 fou elegit vicepresident de la FIAP fins el 1995 en
que fou elegit president de la FIAP, càrrec que ostentà fins el 1999.
Al 2010 va ser anomenat Savi de la Federació Catalana de Fotografia.
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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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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Títol:
Autor:
Lloc:

Dates:
Horari:

Brave Coast
Helena Roig
Claustre de l’Hospital
C/ Hospital,2
Torroella de Montgrí
de l'1 al 28 de febrer de 2013
tots els dies de 10 a 20 h

Organitza:

Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí

Helena Roig
Vaig començar a aprendre fotografia fa 5 anys amb una càmera analògica i des de llavors
no he deixat de treballar amb carret.
He estudiat fotografia a diferents escoles a diferents ciutats de l'estat. M'agrada expressarme a través de la fotografia documental i tractar temes amb els que em sento identificada i
que em son propers. Intento comunicar sense maquillatges ni artificis la meva manera
d'entendre la vida i els espais.
En aquest projecte vull parlar del que queda de l'Estartit en el buit que deixa l'estiu. El que
passa quan després de 4 mesos de turisme massiu, els carrers i els edificis perden el seu
us i ja no entenen què hi fan allí. L'únic visitant és la tramuntana freda recorrent els seus
carrers i els edificis em semblen simples maquetes, un escenari, un decorat que només
esperi que torni a començar la funció.
www.helenaroig.comli.com
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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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New Photo Contest Backlit: Images where you can´t
see the details of the main object, using natural or
artificial light, placed behind the subject, are able to
transmit a harmonious composition, full of contrasts.
Show your creativity through your images. Remember
that it is important that your photos have the good
composition, point of view, emotion, rhythm, and other
elements of expression that make up an excellent
image.
Don’t limit yourself. The technique you use is not
important and you can participate with color or black
and white images.
Date of participation: from 21/01/ 2013 to 10/06/2013
Voting process: from 10/06/2013 to 29/07/2013
Contest closed: 29/07/2013
!

CREATE YOUR IMAGES GALLERY. ENTER IN BLIPOINT AND SELECT IN MY GALLERIES!
.- For each friend you invite and register in blipoint, you get a free month of premium membership.
.- For the first friend you invite and pay the premium membership, you can learn photography in the course you want.
.- For the second friend you invite! and pay the premium membership, you can print on professional photographic paper, the photo you want in A3 and shipping in
Europe will be free.
1 Year=14.60 €
6 months= 9.60 €
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We invite You to participate in
the exhibition

Find us on
Facebook

6th Exhibition of Photographs

Youtube

"Bor 2013"

Twitter

THEMES
a) Woman
b) Color – Free
c) Black & White - Free
d) Experimental

52 languages
Thank's to Google
translate, you can
experience our site on 52
languages now.

Propositions of the Exhibition
Bor 2013
Register on our web site and
upload your photos
Reception of works
......................... 20.02.2013.
Selection
......................................
06.03.2013.
FIAP 2013/046
UPI Licence
ISF 008/2013
FSS 2013/008
All participants receive a printed
catalog ****
Zoran Mojsin, EFIAP/FA1 FSS
www.photoclub-bor.com
mail: contact@photoclub-bor.com
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CURSOS
I
TALLERS
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Taller Lightroom (avançat)
Data: 16 de febrer de 2013
PREU DEL TALLER : 50 euros
PER INSCRIPCIONS FER INGRÉS AL COMPTE (Indicant: nom cognom / TALLER
LIGHTROOM):
0081 0197 61 0001258329
Una vegada fet l'ingrés comunicar-ho a la següent adreça electrònica:
vic.rovira@gmail.com, facilitant un telf de contacte.
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS:
14 / 02 / 2013
HORARI DEL TALLER :
09:30 a 13:30 i 15:30 a 19:30
PLACES LIMITADES :
Mínim 8, màxim 20.
LLOC: Casa Pastors, C/ Major 31Torroella de Montgrí (Girona).
INFORMACIÓ:
http://fototorroella.blogspot.com/
Telf: 676 04 28 74
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ORGANITZA: Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí.
Temari:

El flux de treball. Importació, edició i exportació
Interfície. Mòduls, panells i visualització
Biblioteca. Organització i gestió de fotografies
Revelatge. Optimització i retoc
Integració amb altres aplicacions
Presentacions
Preparació per a la impressió
Professor: Robert Guiral
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VARIS
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LOS PEQUEÑOS
ANIMALES
Isidre Humet nació en
Montcada i Reixac
(Barcelona) el 19 de julio de
1948. Desde niño tuvo
contacto directo con la
naturaleza. Todavia ahora,
disfruta levantándose de
madrugada para ir al bosque,
pasear entre árboles y
matojos y observar todo lo
que pasa en este mundo
salvaje, no manipulado por
la civilización.
Así pues, era inevitable que
otra de sus grandes aficiones,
la fotografía, acabase ligada
a su amor por la flora y la
fauna.
Cuando tenía veinte años, le
regalaron la primera cámara,
una Minolta.
Inmediatamente hizo un
curso de fotografía y se
montó un taller de revelado
en la habitación,
completando su formación
de manera autodidacta. Dos
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años después empezaba a presentarse a concursos, ganando diversos premios como
aficionado con una temática muy amplia: retratos, naturalezas muertas, carreras de motos,
paisajes…
A continuación llegó una larga temporada en la que no tuvo tiempo para la fotografía, hasta
que el azar hizo que en el año 1993 empezase a trabajar en una empresa publicitaria,
recuperando el contacto con la cámara. Se apasionó entonces por un tema nuevo para él, y
poco tratado en general: la fotografía de mariposas y otros insectos.
Fascinado por la vinculación entre el animal y la vegetación que lo rodea, los fotografía en
su hábitat natural, negándose a cualquier tipo de manipulación o artificialidad y respetando
totalmente sus movimientos. Como haría un científico, espera, pacientemente, a que el
animal se le acerque para captar no solo sus colores, las transparencias o los detalles más
sutiles de su pequeño cuerpo, sino un instante de su vida, el mismo instante que hubiera
tenido sin una cámara delante.
Isidre Humet disfruta y nos hace disfrutar de la naturaleza en sí misma, de cada vez que el
insecto se pone sobre la flor, aprovechando la posibilidad que le ofrece la cámara para ver
aquello que el ojo humano no puede ver por sí mismo. Lo hace con fidelidad absoluta,
combinando la técnica con el azar, evitando modificaciones posteriores de la imagen.
Encuentra así la verdadera Belleza, la de la realidad que significa la vida sencilla y a la vez
complicada de los pequeños animales.
Quizás es este realismo marcado, la no intervención en la escena el que, paradojalmente,
convierte sus fotografías en arte.
Aprovechando la época hibernal, en la que es demasiado difícil encontrar insectos para
fotografiar, y a la espera de que llegue la primavera y las mariposas, arañas y libélulas
puedan ser captadas por la cámara, presenta ahora una nueva exposición de fotografías, que
complementa de las muestras ya realizadas en las salas Petites Escoles, Kursaal y La Unió
de Barcelona.
Web: http://isidrehumet.wix.com/fotografies
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