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Benvolguts, benvolgudes

Que el bé més preuat d’una associació com la nostra són els elements humans que la componen i participen de les seves activitats 
ha quedat palès aquests darrers mesos d’una forma més que evident. A Càmera hi ha un alt valor afegit amb els membres que la 
componen. Des d’aquí volem donar les gràcies a tots i cadascun dels que han fet i fan possible Càmera Club dia a dia d’una forma 
tant desinteressada i entusiasta. Mil gràcies!

Dit això, us recordem que el proper 6 de març celebrem  la nostra Assemblea General de socis. Enguany, i com passen els anys!, 
ja en fa quatre que va entrar l’actual junta i ara toca renovar. Animem a presentar-s’hi a qui vulgui col•laborar amb l’entitat. 
Us n’anirem informant convenientment.

Per altra banda, ja haureu comprovat que hem anat fent sortides i xerrades molt interesants i amb bona participació. A l’última 
sortida a Balsareny, a més de fer fotografies, vàrem participar d’una tradició i d’un bon esmorzar entre tots els companys.
Ara estem preparant una altra sortida fotogràfica a Guimerà en què, a més a més, tenim l’al•licient d’una calçotada feta entre tots 
els qui hi vulguin participar.  Esperem que a poc a poc tant  les iniciatives de noves activitats com la participació vagin en augment. 

Us animem, doncs, a participar en totes les activitats del Club, tant en les presencials com en el nostre grup de Facebook, on així 
podrem veure una mostra dels nostres treballs i, si volem, fins hi tot comentar-los.

Salut i fotos!

La Junta Directiva

Editorial
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Informació

Horari d’obertura de l’entitat
Dilluns i dijous de 7 a 9 del vespre.

Servei de material d’ús gratuït per al soci
Calibrador de pantalles (colorímetre), flaix d’estudi, cisalla per tallar 
cartrons, estris per fer paspartú i escàner.

Plató
Els socis interessats a fer fotografies d’estudi, poseu-vos en 
contacte amb en Daniel Graell per sol·licitar dia i hora d’utilització. 
Correu electrònic: graelld@gmail.com.

Publicacions
Si algun soci agafa l’últim exemplar de les bases d’algun concurs, 
agrairíem que en faci una fotocòpia i deixi l’original a la seu de 
l’entitat. 
Gràcies.

Galeria del soci
Tots aquells socis que exposeu, publiqueu o feu algun premi 
fotogràfic, poseu-vos en contacte amb l’equip de redacció del 
butlletí i us ho publicarem per fer-ne ressò.

Cursos de fotografia
• Iniciació a la fotografia
• Curs d’Adobe Lightroom
• Curs: Concepte estètic en el món fotogràfic.

Agenda

N’Aurora Moragas és l’encarregada de l’agenda d’activitats de 
CCS; podeu adreçar-vos-hi a: a.moragas@telefonica.net.
Recordar que qualsevol soci pot demanar exposar un tema 

relacionat amb el món de la fotografia o demanar, si s’escau, que 
es parli d’algun tema o alguna tècnica fotogràfica que desconegui.

Assemblea Anual de Socis 2017
Us convoquem a l’Assemblea Ordinària de Socis que tindrà lloc 
el proper dilluns dia 6 de març a partir les 18 h en primera 

convocatòria.Us hi esperem. 

Concurs mensual - Març
Tema: Contrallum.
Termini lliurament fotos: dilluns 6 de març fins a les 20:30h.
Veredicte: dijous 9 de març a partir de les 19h.

IMPORTANT! 
Us recordem que cal presentar les obres del mensual en un suport 
rígid, de mida 30x40 cm i de gruix entre 1 i 3 mm.  
Per enviar les fotografies dels diferents concursos en format digital, 
adreceu-vos a:  concursos@cameraclubsabadell.cat

Curs presencial d’Adobe Lightroom
Curs d’iniciació al programari de Lightroom, a càrrec d’en Gilbert 
López. Cal portar ordinador portàtil.
Dies (dimecres): 1, 8 i 15 de març.  
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Activitats

SORTIDA A LA FESTA DELS TRAGINERS

El passat 19 de febrer, alguns companys van anar a la Festa dels Traginers 
de Balsareny per captar l’ambient i la força d’aquesta tradició, i que també 
compta amb un concurs fotogràfic. Us en deixem un tastet! 

(Foto: Andreu Soler) 
                              (Foto: Teresa Robles)

SORTIDA FOTOGRÀFICA A L’URGELL

El proper mes de març, us proposem una jornada per descobrir alguns 
paratges de la Vall del Corb (l’Urgell), i al final de la qual podrem gaudir 
d’una bona calçotada. Data: 4 o 11 de març. Sortida des de l’aparcament del 
tennis Sabadell.  Animeu-vos-hi!    (Fotos: Joan Mª Rubió)

EL VIATGE I LA FOTOGRAFIA

Aquest mes de febrer, la nostra companya Àngels Santesmasses ens ha 
presentat fotografies fetes en el seu viatge a Burkina Faso, apropant-nos al 
paisatge i a la crua realitat quotidiana d’aquest país africà.

      (Fotos: Àngels Santesmasses)   

En un registre totalment diferent, 
també en Josep Mateu Morenilla 
va voler compartir amb nosaltres 

unes increíbles imatges de fauna i 
paisatges polars.

Recordeu: si voleu compartir les vostres fotografies, ja siguin de viatge o 
d’altre caire, adreceu-vos a ccs@cameraclubsabadell.cat 
Esperem les vostres propostes!
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INFORMACIÓ I PUNTUACIÓ DEL JURAT
Jurat: Jurat 1: JOAN Mª RUBIÓ
 Jurat 2: MARC GONZÀLEZ
 Jurat 3: JOSEP Mª VALL
NOTA: L’entitat queda exempta de tota responsabilitat penal amb totes les obres 
presentades en tots els concursos socials.

LLIURAMENT: Les fotografies del mensual es poden lliurar al bar de l’Acadèmia com 
a mínim fins al dilluns abans del dijous del veredicte, de 6 a 8:30 de la tarda. 
El veredicte començarà puntualment a les 7 de la tarda del dijous corresponent. 

WEB: És d’obligat compliment fer arribar les fotografies del mensual digitalitzades per 
tal de ser exposades a la pàgina web.Es pot fer lliurant-les a través del nostre correu 
electrònic concursos@cameraclubsabadell.cat o amb un llapis de memòria a la seu 

de CCS el dilluns previ al dijous del veredicte, de 7 a 9 de la tarda. 
Les fotografies lliurades a la web NO haurien de portar cap mena de marc addicional.
Per poder participar al mensual és indispensable haver lliurat les fotografiesi físiques 
i l’arxiu digital el dilluns previ al dijous del veredicte.

Per mantenir la categoria serà necessària la següent puntuació:
 2ª categoria   40% de la màxima puntuació
 1ª categoria   60% de la màxima puntuació
 Categoria d’Honor  80% de la màxima puntuació
Descens

Tots els socis que no revalidin la seva categoria en un termini de 3 anys baixaran a 
la categoria inferior.

Classificació Febrer

Tema: Colors complementaris
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Puntuació Jurat i Classificació

Tema: Colors complementaris
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Classificació general
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En la primera, valorada amb 29 punts, apart d’un mínim relleu de la llum que aflueix 
lateralment, poc a destacar. Segurament, en la imatge que ens presenta ja era aquesta 
la seva intenció: dibuixar la petita gerra del to complementari, i llestos. 
Vaja, que en Joan Burgada va suar molt per fer una foto tan simple com aquesta. 

La segona, d’en Salvador Tarradellas (a qui felicito per aquesta segona posició), mostra 
dos llapis al terra doblement dibuixats. Apart que la imatge resulta més aviat avorrida  
(s`hauria agraït una mica més de sentit estètic), pateix el mateix defecte que la primera 
fotografia, de resultat insuls. Com a mínim podia haver saturat una mica més els colors 
perquè  destaquessin del terra ombrívol. Ha obtingut 27 punts.

Amb la mateixa puntuació, la foto d’en Josep Mª Berenguer, a l’igual que d’altres 
presentades en aquest mensual, no entra dins dels esquemes estètics dels colors 
complementaris. Tot i que la imatge no està malament i té un cert equilibri, li falta 
un centre d’atenció. O potser en té massa, cosa que fa que la vista divagui i, com 
a conseqüència, en resulti una imatge avorrida, amb una tonalitat que personalment 
trobo decadent.

Aquesta proposta de tema resulta més aviat un concepte tècnic, i així es 
reflecteix en el resultat final d’aquest mensual. 
Això no vol dir que no es puguin treure imatges amb un cert contingut emotiu, 
però no ha estat aquest el cas. 
Només ens hem de fixar en les dues primeres classificades, que compleixen 
amb la temàtica proposada però que, en canvi, apart dels seus colors calents 
ens deixen ben freds, ja que no ens aporten res que pugui apujar el caliu 
emocional de la visió.

Crítica mensual de febrer

Tema: Colors complementaris
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Ara, qui s’emporta la palma és en Joan Rosell, tot i estar en quart lloc amb 26 punts. 
Això no vol dir que es mereixi aquesta posició, ni molt menys. I és que els humans 
sovint ens equivoquem; i fent de jurat, de vegades, molt més. 
La foto d’en Joan és molt agradable, complint tots els requisits del tema proposat. 
Sempre es poden superar els nivells de qualitat en qualsevol tema, però s’ha d’admetre 
que la foto es mereix un posicionament de primera fila. Ara hauríem de suposar que hi 
podien haver millors fotos, però el que hi ha és el que hi ha; i en tot cas, d’on no n’hi 
ha, no en pot rajar. 

Com a molt tenim, en cinquena posició i amb 25 punts, la foto de n’Antoni López 
Comas. En un primer pla, situa una copa de verd líquid que esquitxen uns fruits 
vermells, presentant una visió d’un cert moviment i fent que la temàtica no resulti 
estàtica, resolent així d’una manera agradable els tema dels colors complementaris.

Per últim, i valorada amb 24 punts, tenim una fotografia d’en Daniel Graell, la primera 
en què els colors complementaris ens venen representats per una imatge femenina, 
molt agradable, trencant d’aquesta manera amb les formes estàtiques anteriors.  

Moisès Serra Martí

Crítica mensual de febrer (cont.)

Tema: Colors complementaris
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Exposicions 

“Sketches of Spain” 

Fotografies d’Ola Kolehmainen

Galeria Senda 
( www.galeriasenda.com )

Adreça: Trafalgar, 32  (Ciutat Vella)
Barcelona  08010
Horari: de dimarts a divendres, d’11 a 
20h; dissabtes, d’11 a 14:30h i de 15:30 
a 20h
Diumenges i dilluns, tancat. 
Entrada lliure

Fins al 18 de març de 2017

FineArt Igualada 2017

Igualada
( www.fineartigualada.cat )

Exposicions i activitats al voltant de la 
fotografia en diferents espais expositius 
de la ciutat (Museu de la Pell, La 
Cotonera), gratuïtes i de pagament 
(consulteu web).
Organitza:  Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada i Ajuntament d’Igualada

Del 24 de febrer al 19 de març de 2017

“Autoretrats de l’ànima” 
Fotos de Cristina Capellades

Terrassa Centre Cultural  
( www.fundacioct.cat )

Adreça: Rambla d’Ègara, 340
Terrassa  08221
Horari: de dilluns a dissabte, de 16 a 
21h; diumenges i festius, obert en dies 
d’espectacle. 
Entrada lliure

Fins al 30 de març de 2017



12

Exposicions / Concursos Federació

Ian Sanderson. Hand Made 
Prints

Lo Spazio
( www.lospazio.es )

Adreça: Balmes, 171  (Eixample) 
Barcelona  08006
FGC: Gràcia / Provença
Horari: De dimecres a divendres, d’11 a 
14h i de 16 a 21h. Dissabte, d’11 a 14h o 
amb cita prèvia (tel. 932 374 593) 
Entrada lliure. 

Fins al 31 de març de 2017

Huellas. Humberto Rivas

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
( www.arxiufotografic.bcn.cat )

Adreça: Plaça Pons i Clerch, 2
(Ciutat Vella)
Barcelona  08003
Metro: Arc de Triomf (L1) / Jaume I (L4)
Horari: De dilluns a dissabte, 10-19h. 
Diumenges i festius, tancat.
Entrada lliure. 

Fins al 8 d’abril de 2017

CONCURSOS FCF  -  MARÇ-ABRIL  2017

2017-10 XXXVII Concurs fotogràfic “Típics Tres 
Tombs”  (Agrupació Fotogràfica d’Igualada)). 
Admissió: 30/03/2017

2017-14 Ral·li Fotogràfic de Sitges 2017 
(Secció Fotogràfica Grup d’Estudis Sitgetans) 
Admissió: 12/03/2017

2017-33 47è Concurs Nacional de Fotografia 
“Vila de Súria 2017” (Secció Fotogràfica Joventuts 
Musicals de Súria).  Admissió: 31/03/2017

2017-31 XXXVIII Concurs Estatal de Fotografia 
Ciutat de Viladecans (Agrupació Fotogràfica de 
Viladecans)   Admissió: 02/04/2017

2017-9    VIII Concurs Internacional de Fotografia 
Sant Just Desvern (Agrupació Fotogràfica 
Santjust)  Admissió: 05/04/2017

2017-15 1er Concurs de Fotografia “La mar 
de Sitges” (Secció Fotogràfica Grup d’Estudis 
Sitgetans). Admissió: 12/04/2017

( www.federaciofotografia.cat )



Devolució de les obres

Les fotografies que s’han presentat als concursos de Càmera Club Sabadell s’han de 
recuperar, per part de l’autor, en un termini màxim de tres mesos, passats els quals 
CCS es reserva el dret de dipositar-les en un punt blau.

Crida als socis

Si algun soci vol participar en les activitats que organitza la Junta, en alguna secció 
en concret o vol proposar una activitat nova, només cal que faci arribar les seves 
inquietuds a: 

ccs@cameraclubsabadell.cat 

Feu-nos arribar els vostres articles 

Us recordem que aquest butlletí és a l’abast de qualsevol soci que vulgui publicar 
articles de qualsevol caire, sobre fotografia o sobre la nostra entitat, sempre i quan 
no traspassi la línia vermella de l’educació. Ens podeu fer arribar els vostres articles a 
l’adreça electrònica: 

ccs@cameraclubsabadell.cat 
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