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https://www.federaciofotografia.cat/

COL·LABOREN

EN CONVENI AMB

Us fem avinent que donades les actuals i futures circumstàncies provocades per la pandèmia del COVID-19, hem cancel·lat el
FOTOCAT 2021 que estava previst celebrar a mitjans del proper mes de setembre.
Això no vol dir, però, que la Federació Catalana de Fotografia s’aturi i, per tant, en un format diferent, seguirem fent totes les
activitats que giren a l’entorn del FOTOCAT.
Així doncs, us detallem com es desenvoluparan aquestes activitats:

12a LLIGA CATALANA DE FOTOGRAFIA 2020-2021
S’ha desenvolupat amb tota normalitat els lliuraments i veredictes previstos.
Pel que fa al lliurament de premis, que s’hauria fet en el transcurs del FOTOCAT, es farà la tramesa al domicili dels
guardonats igual que l’anterior edició, de les medalles i/o diplomes als que heu estat mereixedors.

DISTINCIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
Als fotògrafs que fins el dia 10 de juny hagin formalitzat la corresponent sol·licitud se’ls hi farà la tramesa a casa i
recordem que les distincions per aquest any apareixeran a l’anuari 50mm del 2021.

XXVI CERTAMEN FOTOGRÀFIC FCF “PREMI CATALUNYA DE FOTOGRAFIA 2020”
El veredicte es va fer normalment com estava previst i es publicarà el resultat oportunament i, als deu finalistes que
se’ls lliurava el guardó durant FOTOCAT, se’ls trametrà a casa i, pel que fa al guanyador del Premi Catalunya, se li farà
el lliurament del seu premi el proper 18 de setembre.

ANUARI 50mm 2021
S’editarà, com és habitual, a la tardor i es farà arribar a tots els federats per tramesa postal. Com és costum s’hi
publicarà el Premi Catalunya, les Distincions de la FCF dels que hagin volgut rebre-les aquest any a casa seva, les
Distincions de la CEF i de la FIAP i els guanyadors i finalistes de la Lliga Catalana de Fotografia.

11è CONGRÉS DE JURATS DE FOTOGRAFIA DE CATALUNYA
Aquí trobareu el programa sencer d’aquest congrés que es farà virtualment per segona vegada. Comptem amb la vostra
participació més que mai.

Esperem que entengueu que dins de l’excepcionalitat de la situació que ens ha tocat viure intentem seguir desenvolupant totes
les activitats habituals de la FCF, adaptant-nos, això sí, a les limitacions que ens imposa aquesta situació.
Nosaltres no oblidem mai que, al capdavall, la FCF sou tots vosaltres.
Cuideu-vos molt i, com sempre diem, i ni que sigui dins de l’excepcionalitat en que vivim, GAUDIM DE LA FOTOGRAFIA.

Junta Directiva de la FCF

11è CONGRÉS de JURATS
de Fotografia de Catalunya
Llenguatge Fotogràfic i Lectura d’imatge

Dijous 16, divendres 17 i dissabte 18
setembre de 2021
Per Canal 50mm tv

Assistents
Hi ha dues modalitats per poder participar

1 - Inscrits a la nostra web (exclusivament socis de la FCF)
Inscripcions abans del 15 de setembre a
https://www.federaciofotografia.cat/node/add/inscripci-n-fotocat
Has d’estar identificat prèviament amb el teu usuari i contrasenya
Fer pagament de quota de 15€ pels tres dies
Trobaràs el número de compte al mateix formulari
Enviar justificant de pagament (afegir document al formulari)
Si t’inscrius, obtens diploma, 4 punts per a la classificació de Jurats, participació a un sorteig
de material fotogràfic.
S’ha d’assistir els tres dies.
2 - Sense inscripció (obert a tothom)
Gratuït
No es rep res per part de la FCF

Es necessari fer INSCRIPCIÓ PRÈVIA per aquells socis i sòcies de la Federació Catalana de
Fotografia que vulguin aconseguir els 4 punts per la classificació de jurats de la FCF, el diploma
acreditatiu i participar a un sorteig de material fotogràfic. S’ha d’assistir els tres dies.

Per a qualsevol consulta, ens escrius un correu a info@federaciofotografia.cat

PROGRAMA
Podeu ampliar informació al nostre web - https://www.federaciofotografia.cat/fotocat

Dijous 16
setembre de 2021 de 18 a 20.30 hores
11è CONGRÉS de JURATS de Fotografia de Catalunya
Llenguatge Fotogràfic i Lectura d’imatge
18.00h

Benvinguda al Congrés pel President de la FCF
Jose A. Andrés Ferriz.

18.15h - 19.15h

1a Ponència
Jorge Alonso Molina
“La fotografía un puente entre la poesía y la imagen”
https://www.fotografiadesdecero.net/jorge-alonso-molina/

Nacido en la Habana en 1954 y fotógrafo profesional desde 1976. Estudió delineación y dibujo industrial y en el año
73 comenzó su aprendizaje con los fotógrafos profesionales Ángel Criado y Ramón Sariego. A lo largo de su carrera
ha participado en multitud de exposiciones, impartido cursos y conferencias, recibido innumerables premios, e
incluso a día de hoy él mismo reconoce que ‘todavía sigue aprendiendo’.
Imparte el módulo de Análisis de la Imagen en el Curso de Fotografía Profesional en Academy Fotografía Desde Cero
en Gijón.

19.30h - 20.30h

2a Ponència
Elena Plaza Mata
“Encuadrar desde el estómago”
https://www.instagram.com/elenaplaz/

Algunos años después de licenciarse en Historia y realizar un master en MKT en la Universidad Complutense de
Madrid, Elena Plaza realiza estudios de dibujo y pintura durante 4 años en una academia, desde el 2010 comienza a
introducirse en la fotografía en el curso anual impartido por ManRay y posteriormente con varios cursos específicos
de laboratorio, iluminación, composición, fotografía de calle con Baylón, teoría del color, etc…
A partir de ese momento realiza diversas exposiciones tanto colectivas como individuales, es cofundadora de la
asociación «Martirio de la Imagen», escuela auto-gestión-formativa en la que se buscaba conseguir una formación
personalizada, de calidad y adaptada a las necesidades del grupo.

20.30 h

Tancament jornada

Divendres 17
setembre de 2021 de 18 a 20.30 hores
11è CONGRÉS de JURATS de Fotografia de Catalunya
Llenguatge Fotogràfic i Lectura d’imatge

18.00h - 19.00h

3a Ponència
José Miguel Marco
“Edición gráfica en un diario. Otra manera de juzgar
fotografías”
https://www.josemiguelmarco.net/

Nací en Zaragoza en 1968 y me formé como fotógrafo en la Spectrum, en sus laboratorios y en su biblioteca.
Recuerdo con gratitud a mis maestros Pedro Avellaned y Antonio Uriel. Trabajé como autónomo en varios gabinetes,
medios y agencias y desde 2000 formo parte de la plantilla de Heraldo de Aragón. En 2003 le concedieron el premio
al mejor trabajo profesional en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín y bueno, poco más.
Que, como dice la canción, me gusta meter el universo en tarros de cristal.

19.15h - 20.15h

4a Ponència
Leire Etxazarra
“La mirada vacía y la fotografía perfecta: Bailando al borde el
agujero negro”
https://www.cartierbressonnoesunreloj.com/

Mi nombre es Leire y, pese a que vine al mundo hace ya algunos años, los ojos no los abrí de verdad hasta que
descubrí la fotografía. Estudié Periodismo y después Sociología, puede que fruto de alguna extraña enajenación,
quién sabe. Pero no me arrepiento; y no, no estoy loca, al menos no de atar. Suelo decir que el periodismo me
enseñó a hacer preguntas y la sociología a entender las respuestas. La fotografía llegó más tarde, y con ella aprendí
a mirar, pero sobre todo, a ver. Me gano la vida de “juntaletras”, o de “plumilla”, como dicen algunos, y eso, para los
que en nuestra inconsciente juventud apostamos por el periodismo, es prácticamente un milagro. Mi blog es un
pequeño lujo que me doy para hacer dos de las cosas que más me gustan en el mundo: escribir y hablar sobre
fotografía.

20.30 h

Tancament jornada

Dissabte 18
setembre de 2021 de 17 a 20 hores

11è CONGRÉS de JURATS de Fotografia de Catalunya
Llenguatge Fotogràfic i Lectura d’imatge

17.00h - 18.30h

Taula Rodona
PONENTS
Elena Plaza Mata
Leire Etxazarra
Jorge Alonso Molina
José Miguel Marco

MODERADOR
Raimon Moreno
Secretari i Responsable d’Imatge de la Federació Catalana de Fotografia
Vicepresidente y Responsable de Distinciones y Premios Nacionales de la
Confederación Española de Fotografía.

18.30h - 18.45h

Resum de les ponències
Joan Elias
Tresorer i Vocal Exposicions de la FCF

18.45h

Sorteig Material Fotogràfic
Material Fotogràfic

19.00h

Tancament del 9è Congrés de Jurats a càrrec
del President de la FCF Jose A. Andrés Ferriz

19.05h - 19.30h

Lliurament Premi Catalunya 2019 i 2020 als guanyadors.

19.30h - 20.00h

Homenatge als companys que ens han deixat
Jaume Navarro, Josep Lois i Miguel Parreño.

AMB EL SUPORT DE

