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flash50mm és un butlletí digital amb un recull d‟informació fotogràfica que setmanalment envia la Federació Catalana
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Fotografia portada:

Revetlla d’estiu de la FCF

2

3

4

5

LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
INFORMA

La Nova imatge del nostre web
A més a més dels canvis a la pàgina d'inici hem incorporat la classificació d'entitats, aquesta
classificació és la suma de punts, dels fotògrafs de cada una de les entitats, que han obtingut
en els concursos reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. Els punts són dels
fotògrafs, per tant si canvien d’entitat, sumaran a l’entitat que estigui cadascú en el moment
de la consulta. Estan sumats la totalitat de fotògrafs de cada entitat sense límit.
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 la classificació del Premi Catalunya
 Classificació d'entitats
 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!!!
www.fedcatfotografia.org
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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 - Francesc Reina)
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ÍNDEX

- CONCURSOS
- EXPOSICIONS
- ALTRES CONCURSOS
- CURSOS I TALLERS
- VARIS

www.fedcatfotografia.org
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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
Entitats
www.fedcatfotografia.org
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2nd International Photography Salon Le Catalan 2013
Organisation : Perpignan-Photo, Culture en Catalogne
Chairman du Salon : J.Saleilles. AFIAP / j.saleilles@voila.fr

Closing date : June 20 2013
Participants : Photographes du monde entier
Calendrier :
¤ Limite des réceptions : 20 Juin 2013
¤ Jugements : 28 / 29 / 30 Juin 2013
¤ Mise en ligne des résultats : 3 Juillet 2013
¤ Expositions, projection : Sept / Oct / Nov 2013
¤ Catalogue posté le : 21 Septembre 2013
¤ Remise des récompenses : 7 Septembre 2013
Droits d’Admission : 3 Sections = 15 € (20 $) 4 Sections = 20 € (27 $ ) 5 / 6 Sections = 25 € (34 $)
Paiement : à partir du site : www.perpignanphoto.fr
Paiement hautement sécurisé : PAYPAL Chèque possible pour les français.
Sections & Thèmes : Les photos 2013 n‟ont jamais été présentées sur un salon : Le Catalan
A : Libre Couleur,
D : Nature, (couleur ou monochrome)
B : Libre Monochrome,
E : La Femme,
C : Créativité,
F : Architecture ou paysage urbain,
Nombre de photos et format :
Uniquement via Internet : www.perpignanphoto.fr
Les photos seront en JPG, format 1920 X 1080 pixels, espace couleur en sRGB, sans être supérieur à 800kb. 4
par section & thème, maximum 24 photos.
Catalogue : Chaque participant s‟étant acquitté des droits d‟inscription recevra un catalogue CD.
Prix / Distinctions : 70 Médailles, rubans, diplômes, FIAP, ISF, UPI, PSA, FPF, CEF, FCF,
Trophées : pour le meilleur auteur du Salon à chaque lauréat de chaque section et au meilleur Club du salon (5
meilleurs auteurs par club, au nombre d‟acceptations).
Inscription - Règlement: http://www.perpignanphoto.fr/salonphotographiqueinternational.html
**************************************************************************************************************************************
*******************
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Participants : Fotògrafs de tot el món
Calendari
¤ Recepcions límit : 20 Juny 2013
¤ Veredicte: 28 / 29 / 30 Juny 2013
¤ Résultats per email : 3 Juliol 2013
¤ Data de la projecció / de l'exposició: Set / Oct / Nov 2013
¤ Enviament de catàleg : 21 Setembre 2013
¤ Lliurament de premis : 7 Setembre 2013
Preu : 3 seccions = 15 € ($ 20) 4 = Seccions 20 € (27 $) 5/6 seccions = 25 € ($ 34)
Forma de pagament : Paypal,
Seccions i temes :
A : Color Lliure,
D : Naturalesa, (color o monocrom)
B : Monocrom lliure,
E : La dona,
C : Creativitat,
F : Arxitectura / Paisatge urba,

:

Nombre de fotos i format : 4 per cada teme i seccio, maxim 24
Internet només : www.perpignanphoto.fr
Las Fotos seran en JPG, format 1920 X 1080 pixels, espai color en sRGB, sense ser supérieur à 800kb.
Catàleg : cada participant que hagi pagat la quota d'inscripció rebran un CD catàleg,
Premis / Honors :a. 70 Medalles, Cintes, Diplomes, FIAP, ISF, UPI, PSA, FPF, CEF, FCF,Trofeus : Millor autor del
Saló i el millor de cada secció.
Registre i Bases :
http://www.perpignanphoto.fr/salonphotographiqueinternational.html
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EXPOSICIONS
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Títol:
Autor:
Montgrí
Lloc:

Dates:
Horari:
Organitza:
de Montgrí

“Per a la bona gent”
(Homenatge a Salvador Espriu)
Amics de la Fotografia de Torroella de
Claustre de l‟Hospital
C/ Hospital,2
Torroella de Montgrí
de l'1 al 29 de juny de 2013
tots els dies de 10 a 20 h
Amics de la Fotografia de Torroella
“Per a la bona gent”

El 1984 Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners,
1913 – Barcelona 1985) publicava un darrer llibre titulat
“Per a la bona gent”, un poemari construït en quatre
parts i precedit per una cita de Maquiavel: “Els homes
sempre et sortiran perversos si una necessitat no els fa
ser bons”. Llegida la cita, les quatre parts que componen
el poemari i els noms de totes les persones que s’hi
esmenten a més de ser el que són esdevenen molt més:
una mena de promesa, o millor encara: un llegat. Espriu
ens llega el país, i alguns artistes. El grapat de gent que donen sentit a cada vida, i un aplec d’intencions que
no deixen de ser motors que ens mouen. No gaire res més. No gaire res menys.
S’agraeixen els seus versos, potser especialment quan sembla que pels rials de Sinera només desfilen necis i
cretins. També s’agraeixen els dies de lucidesa, quan convenim que la mort guanyarà totes les batalles i
provem de mirar-la a la cara per dir que, encara que breument, encara que no sabem ben bé de quina manera,
maldestres i matussers, hi som, i tornem a posar sobre el taulell i evidenciem de nou “la magna qüestió de tu
mateix”.
Acudim a la poesia buscant-hi moltes coses: plaer, bellesa, guia, missatge, mestratge. Hi acudim a buscar
consol o coratge, fins i tot la ratlla que marca límits morals i el tel de la dignitat. Sovint totes aquestes coses
juntes i alhora, barrejades. D’entre tots els poemes, i les obres de teatre i els textos que va escriure, Espriu
preferia aquest seu poema, “Les paraules”, a través de les quals va saber com introduir la seva vida “tan
malmesa, en l’atmosfera de la poesia”. No cal dir res més. Llegir i mirar.
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Hi ha tristesa darrera
les paraules, lents carros
en corrua que porten
runa de tu, molt tedi
de tarda de diumenge,
temor de dany. Se't tanquen
llibres i amics, els llavis
de les coses. Malèvols
aprenents d'homes grisos
t'encalcen per difícils
retorns a Déu. Intentes
amagar-te ben dintre
del teu hivern, on puguis
amb tants records encendre
l'últim foc. Després mires
amb ulls ja buits i penses
a dormir. Però encara, vénen
ferida porcellana,
nocturna seda, i trenques,
des d'una aigua profunda,
veus d'oblidats, intacte
vidre vell de paraules.
Judit Pujadó
22
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TEMA: Usted
Fotògraf:

está en La Habana

Josep Lluís Roig

DATA:

del 7 al 30 de Juny
LLOC: ESPAI 30 – NAU IVANOW
C/ Hondures, 28 LA SAGRERA ( Barcelona )
DESCRIPCIÓ: Josep Lluís Roig va néixer a Barcelona l‟any
1947. Va treballar dins del món de l‟arquitectura, dedicant el
seu temps lliure a la fotografia artística, fins l‟any 1994, quan
va decidir dedicar-se única y exclusivamente a la fotografia.
Va ingressar a l‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya l‟any
1971. El 1978 obté la Medalla d‟Or, màxim guardó de l‟A.F.C.
Actualment és membre del Consell Tècnic i del Cos de Jurats.
És soci també de la Federació Catalana de Fotografia, de
l‟Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs i de
Photosagrera, l‟agrupació fotogràfica del barri on viu
actualment, La Sagrera.
Ha realitzat diverses exposicions col·lectives entre les quals
destaca l‟anomenada „080‟, dedicada al Cos de Bombers i
„Seis de Mayo‟, fotografies inspirades en un poema d‟Andreu
Caparrós, així com d‟ individuals, a destacar les realitzades al
poble d‟Urús, i la titulada „Fantasies d‟ahir i d‟avui‟ exposades
a la Nau Ivanow, a l‟Agrupació Fotogràfica de Catalunya i a
l‟Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs.
Ha publicat quatre llibres, diverses guies turístiques i tres
plànols temàtics sobre Gaudí, el Modernisme, el Gòtic i el
Romànic a Barcelona.
L‟exposició que presenta ara “Usted está en la Habana” la
composen 50 fotografies seleccionades entre més de 700
negatius fets l‟any 2001 a la ciutat de l‟Habana (Cuba).
Aquesta exposició també es podria titular “Un paseo por la
Habana” . El tema principal és la gent que anava trobant
caminant pels carrers de la ciutat.
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Descripción de la Obra:
La mayor parte de las fotografías tienen como motivo principal insectos, especialmente variadas
especies de mariposas venezolanas, en su mayoría de la región de los Andes. Generalmente
este tipo de modelos son captados de forma documental, o descriptiva, por entomólogos,
estudiantes de ciencias naturales, biólogos y especialistas en zootecnia, entre otros. La muestra
que se presenta, sin embargo, está concebida y ejecutada, básicamente, desde un punto de vista
artístico, con el propósito de mostrar la belleza de parte de la fauna venezolana (Lepidoptera).
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Un Comentario Sobre su Obra:
“Sus mariposas y libélulas aparecen siempre como elementos mágicos, colocados sobre unos
posaderos exóticos, perfectamente combinados y estudiados para dejarnos una imagen limpia,
sencilla y luminosa sobre unos fondos suaves y neutros que se conjugan a la perfección con los
motivos. Saber encontrar el punto en el que el macro se convierte en arte no es fácil, pero José R.
Frontado tiene la habilidad y maestría para hacer que sus trabajos no se queden sólo en un mero
documento gráfico de ese mundo diminuto que nos fascina por la fragilidad y belleza que
esconde”. Nuria Escobedo, en el Website español Ojodigital.

Parte de su trabajo puede ser visto en:
Portafolio en la Galería de Photo.net:
http://www.photo.net/photos/Frontado
Página Personal:
http://www.photo.net/photodb/member-photos?user_id=4930788
También se puede conocer más acerca de mí y de mi obra a través de una entrevista que me fue
hecha para Ojodigital.com: http://www.ojodigital.com/foro/content/jrf-538/
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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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circuit "ROCK 2013"
Querido amigo de fotos.
Estamos orgullosos de invitar a usted a participar con sus propias fotos en nuestra exposición de circuito "ROCK 2013"
Tenemos 4 4 temas de la exposición y los organizadores de los dos países (Serbia y Bulgaria).
Ofrecemos una PATRON FIAP y aprobación PID PSA.
Organiza:
Centro Cultural de Zajecar, Foto Club 202, Zajecar, Serbia
9 Exposición fotográfica "ROCK 2013" Zajecar
Foto club "Cacak", Cacak
1 Exposición fotográfica "ROCK 2013" Cacak
Centro Cultural "Knjazevac" - Knjazevac
1 Exposición fotográfica "ROCK 2013" Knjazevac
Biblioteca "CVJAT" Vidin_Bugarska y fotografía club "VIDIN" Vidin_Bugarska
1 Exposición fotográfica "ROCK 2013" VIDIN
SECCIONES Y TEMAS:
A) MÚSICA Y CULTURA MUSICAL - (color o blanco y negro)
B) BIKERS - (color o blanco y negro)
C) LIBRE - (monocromo)
D) LIBRE - (color)
Grandes descuentos para los clubes (10 o más autores)
Cada autor recibe un catálogo ha sido impreso en papel, calificado por la FIAP 4 ****
Las regulaciones en 10 idiomas traducidos:
Bienvenido a nuestro gran circuito de exhibición.

Rasa Milojevic,
EFIAP/b, EsFIAP, MF FSS
www.photoclub202.com
photoclub202@gmail.com
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BASES CONCURS FOTOGRÀFIC

OBJETIU

Kaptiva Sports, organitzador de la I Duatló pares i fills, juntament amb les botigues WALA, d'ara en
endavant organitzadors, es complauen a convidar-los a participar en el I Concurs de Fotografia Duatló
pares i fills a fi de donar a conèixer la nostra activitat.
El nostre objectiu és l'organització d'un concurs fotogràfic en el qual, entre totes les fotografies
rebudes se'n seleccionaran un màxim de vint-i-cinc per ser exposades a la botiga WALA. Finalment
mitjançant una votació popular seleccionarà les fotografies com indica l'apartat Veredicte d'aquestes
bases.
PARTICIPACIÓ
Poden participar en aquest concurs totes aquelles persones, aficionades o professionals, sense
limitació de nacionalitat ni de lloc de residència.
SECCIONS
UNICA.- Duatló pares i fills. Les fotografies s'han d'haver pres en el transcurs de la Duatló de pares i
fills del 16/06/2013, no podran ésser fotografies de la carrera o l'arribada, el tema és allò que envolta
a la cursa i per tant hauran d'ésser de qualssevol moment exceptuant els anteriorment citats.
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DRETS DE PARTICIPACIÓ.
Podran participar tots aquells convidats per l'organització que amb anterioritat al 11/06/2013 hagin
presentat la seva candidatura concurs@duatloparesfills.com , i estiguin dintre del llistat publicat per
l'organització el 13/06/2013.
PRESENTACIÓ
Únicament via internet, cada participant podrà presentar fins a dos obres com a màxim. Les
fotografies es presentaran a partir del dia 17/06/2013 fins al 24/06/2013 al correu electrònic
concurs@duatloparesfills.com

NOMBRE DE FOTOGRAFIES
Dos fotografies no presentades a altres concursos de fotografia i realitzades el dia 16/06/2013.
Els/les participants hauran de manifestar que coneixen les bases i les accepten, i ho hauran d'indicar
signant l’imprès que donarem el dia de la Duatló que escanejaran i enviaran conjuntament. Amb la
seva acceptació declaren i certifiquen que són els autors de les obres. Totes les parts de la imatge han
d'haver estat fotografiades per l'autor/a. No es publicaran ni acceptaran còpies amb continguts
contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge de les persones,
especialment de menors.
ENVIAMENT I FORMAT
L'enviament de les fotografies es farà, únicament, per internet. Cada persona participant haurà
d'emplenar el document que donarem juntament amb l'acreditació el 16/06/2013 i enviar-lo
escanejat juntament amb la fotografia, prèviament haurà d'assenyalar la casella conforme coneix les
bases i les accepta. Si no s'envia escanejat aquest document omplert a la seva totalitat podrà donar lloc
a l'exclusió del Concurs. Cada participant podrà adjuntar a l'enviament un màxim de dos fotografies.
MIDA
a) Per participar, 1024 píxels pel costat més llarg
b)Per les fotografies seleccionades per l'exposició es demanarà als finalistes un fitxer d'alta resolució
a 6300 píxels pel costat més ample i un mínim de 4200 i un màxim de 4725 la part més curta en RGB i
JPG sense compressió
c)La fotografia s'ha de presentar en format horitzontal. Si la imatge que desitja presentar l'artista és
vertical, s'haurà d'acoplar aquesta imatge a un paspartú horitzontal digital per adaptar-se al
Reglament i a la uniformitat en la presentació de les obres finalistes, per raons de l'espai d'exposició.
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DATES DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Del 17/06/2013 fins al 24/06/2013 a les 22:00 hores.
PREMIS
WALA farà entrega d’un xec regal en material esportiu per valor de 100€ al 1r classificat, 75€ pel 2n
classificat i 50€ pel 3r classificat.
No podrà recaure més d'un premi en un mateix autor/a. Les persones guanyadores seran avisades
mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.
VEREDICTE I EXPOSICIÓ
A partir de les obres presentades, el jurat seleccionarà les 25 fotografies a exposar i les premiades
seran triades mitjançant votació popular durant els dies de la exposició
No s'admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable a tots els efectes. El
veredicte de la selecció de fotografies que formaran part de l'exposició es farà públic el 27/06/2013 i
és comunicarà als participants per correu electrònic.
L'acte inaugural de l'exposició es realitzarà 4/07/2013. Les fotografies seleccionades estaran
exposades fins el 12/07/2013. El veredicte final del jurat popular es farà públic el 13/07/2013 a l'acte
d'entrega de premis.
DRETS D'AUTOR
Els autors de les fotografies seleccionades i premiades cedeixen a WALA i KAPTIVA els drets d'ús, de
difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i publicació a la web. Les fotografies han d’iniciar
sempre el nom de l'autor/a. L'autor de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor/a
d'aquestes obres i està en el ple dret d'autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades cedint
aquest drets als organitzadors, els quals estan obligats sempre a esmentar l'autor de l'obra i el seu
títol. Els organitzadors s'eximeixen de qualsevol responsabilitat davant de la reclamació dels drets
davant de tercers
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VARIS
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El FOTOgraphicParets2013 cuenta con 16 stands donde estarán
presentes las firmas más importantes del sector (más de 100
marcas representadas) para que los usuarios puedan llevar a
cabo un "face to face" (cara a cara) entre ellos y los fabricantes.
También habrá ponencias en las cuales contaremos con la
presencia de Vladimir Rys, Rebeca Saray, Albert Masó, Andrés
Magai, Carlos Ormazábal, Javier Garcés, David Ayrob, Pere
Larrègula, Javier Ágeda, Antonio Riado y alguno más por
confirmar. También estarán presentes los servicios técnicos de
Canon, Nikon y Pentax para realizar limpiezas de sensor y de
Sigma para calibrar los objetivos. Habrán exposiciones de Carles
Virgili, de los finalistas del Premi Catalunya, de Jordi LLorca, de
Montphoto, de la Fotolliga de la AFP, de los alumnos de las
mejores escuelas de Catalunya y de los finalistas del concurso
de fotografia deportiva del FOTOgraphicParets2013 que contará
con el reconocimiento de la Federació Catalana de Fotografía y
la Confederación Española de Fotografía. Y todo ello es
totalmente gratuito para el visitante.
La web donde podrá encontrar información es

www.fotographicparets2013.org
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COL·LABORA

EN CONVENI AMB
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