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Benvolguts, benvolgudes

Després d’un mes de febrer curt però intens per les moltes activitats que hem dut a terme, ja som a les portes de la primavera. 

El temps convida a sortir, a gaudir de la llum sempre canviant d’aquesta estació, a descobrir el nostre entorn, a sentir-lo, a MIRAR.

I és que és ben sabut que l’ésser humà és un ésser visual. Mirar i observar la natura, la ciutat, la gent, el moviment, la nit, l’art..., tot 

seguint el fil de la nostra curiositat, permet descobrir infinitat de coses i, alhora, entrenar no només la nostra mirada fotogràfica sinó, 
sobretot, la nostra sensibilitat.

És per això que us recomanem aprofitar la bonança que s’acosta per visitar les moltes exposicions i activitats no només entorn de la 
fotografia que es programen per als propers mesos (com les dels nostres socis Rosa Franco, Josep Busoms (†) i Ricard Duran (†) 
que s’inauguraran en els propers dies i us detallem en aquestes pàgines), sinó també mostres i exposicions d’altres arts que també 

són un bon recurs per apropar-nos a la estètica i a la seva evolució, des del classicisme fins  a les propostes contemporànies més 
trencadores.

Aprofitem per agrair des d’aquestes línies els vostres comentaris i recomanacions sobre les mostres que heu visitat i que ens heu 
fet arribar darrerament a través de les xarxes socials.

Aquest mes de març hem celebrat la nostra assemblea anual de socis, de la qual trobareu un resum en aquest butlletí.

Per últim, avançar-vos que a mitjans d’abril ja tindrem a punt la nova web. Ens ha costat una mica, però esperem que des d’ara 
pugui complir amb el seus objectius envers els socis. Com sempre, qualsevol  crítica o aportació per millorar-la serà  benvinguda, i 
més ara que tot just es posarà en marxa, per tal d’adaptar-la millor a les vostres necessitats i convertir-la en una finestra de la nostra 
entitat al món.

Us desitgem que gaudiu d’aquesta primavera i, per als qui les tingueu, bones vacances !!!

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 (nivell bàsic)
En preparació

• Curs de Lightroom (nivell intermig)

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.

Concurs mensual - Abril
Tema: RETRAT
Termini lliurament fotos: dilluns 9 d’abril fins a les 20:30h.
Veredicte: dijous 12 d’abril a partir de les 19h.
Per enviar les fotografies dels diferents concursos en format digital, 
adreceu-vos a:  concursos@cameraclubsabadell.cat

RECORDEU!!!

-  Cal presentar les fotografies a concurs sobre una cartolina 
rígida o paspartú, d’un gruix màxim de 3 mm, i procurar 
enganxar-hi bé les fotos al suport per evitar que caiguin i 
es facin malbé (o es perdin). 
-  Llegir les bases del concurs on s’especifiquen 
els diferents temes proposats. Així evitarem malentesos i 
possibles desqualificacions.

Moltes gràcies! 

mailto:graelld@gmail.com
http://a.moragas@telefonica.net
http://concursos@cameraclubsabadell.cat
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Activitats

EL VIATGE I LA FOTOGRAFIA

Dilluns 19 de març, el nostre company Luciano Pita ens presentà imatges 
del seu viatge fotogràfic al Festival de Màscares de Venècia, alhora que 
va explicar les característiques i el desenvolupament d’aquesta sessió de 
retrats en el context d’un espai únic. Gràcies per compartir-ho, Luciano!

(Fotos: Luciano Pita)

Us recordem que si voleu compartir les vostres fotografies, ja siguin de 
viatge o d’altre caire, us podeu adreçar  a  ccs@cameraclubsabadell.cat

EXPOSICIONS DELS SOCIS 

EXPOSICIÓ DE ROSA FRANCO

MENDOZA

Dijous 22 de març s’inaugurarà al Centre 
Cívic Pati Llimona (Barcelona) l’exposició 
“Espais en el seu temps”, de la nostra 
companya Rosa Franco Mendoza, i que 
estarà oberta fins al proper 17 d’abril.
La mostra permetrà donar a conèixer 
l’obra de la nostra entusiasta companya.

EXPOSICIÓ JOSEP BUSOMS

El 22 de març, a les 19h, inauguració de l’exposició “Josep Busoms i la 
seva llum”, dedicada al nostre antic soci, recentment traspassat, a l’Espai 
Cultura Fundació Sabadell 1859 (c. d’en Font, 25 - 08201 Sabadell). Fins 
al 22 de juliol.

EXPOSICIÓ RICARD DURAN

Dimarts 3 d’abril, a les 7 de la tarda, inauguració de l’exposició dedicada al 
fotògraf i antic soci de CCS, Ricard Duran i Bargalló, ja traspassat. 
La mostra es podrà veure fins al proper 5 de maig a la seu de l’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya (c./ del Duc, 14, pral., 08002 Barcelona). 

PROPERES  XERRADES

MACRO: TÈCNIQUES I ESTRIS

Tant per a aquells socis quei no hi estiguin familiaritzats com per als qui 
vulguin repassar i millorar els seus coneixements sobre macrofotografia (un 
dels temes obligats del concurs mensual d’enguany), el nostre company 
Gilbert López ens en farà una xerrada/mini curset i aclarirà els vostres 
dubtes el proper dilluns 26 de març a les 19 h (aula de cursets).

FOTOGRAFIA 3D

L’especialista en fotografia estereoscòpica 
Lluís Dubreuil ens farà una breu anàlisi de 
la seva evolució, de les seves aplicacions 
i del seu futur, tot comparant-la amb la 
fotografia tradicional. Dijous 26 d’abril, a les 
19:15 h, a l’aula de cursets.  

mailto:ccs@cameraclubsabadell.cat
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INFORMACIÓ I PUNTUACIÓ DEL JURAT

Jurat: Jurat 1: MOISÈS SERRA

 Jurat 2: MARC GONZÁLEZ

 Jurat 3: JORDI CAMPS

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 Març

Tema: Paisatge

Clasificació Març
Nom Categoria Obra Punts

Joan Burgada Guallar Primera 44 30

Salvador Berdajín Sánchez Honor 8 29

Carlos Andrés Cinca Segona 4 27

Gilbert López Morte Honor 15 27

Salvador Garriga Ballestero Honor 48 26

Joan Maria Rubió Cortes Honor 38 24

Trini Canals Parelló Tercera 29 23

Jordi Gonzàlez Carbó Primera 12 22

Josep Maria Berenger Honor 59 19

Francesc Graells Sallarés Tercera 67 19

Daniel Graell i Gil Honor 3 18

Mercè Montes Alcaraz Primera 19 18

Josep Maria Bas Ramos Tercera 57 18

Eduard Massó Soler Tercera 62 18

Francesc Saràbia Ignacio Honor 41 17

José Luís López Montejano Segona 55 17

Xavier Sant Rimbau Segona 61 17

Josep Mateu Morenilla Honor 64 17

Josep Almagro Bernal Segona 6 16

Àngels Vives Gallart Primera 16 15

David Porqueres Ciuraneta Segona 21 15

Indaleci Llorenç de Sola Primera 22 15

Sussi Borràs Escorihuela Tercera 27 15

Carles López Faz Segona 37 15

Miguel Martínez Palacín Segona 46 14

Antonio López Guardia Primera 53 14

Luciano Pita Sabin Tercera 10 11

Salvador Terradellas Bosch Segona 33 11

Aurora Moragas Arias Segona 34 11

Andreu Soler Monells Honor 24 10

Mª Teresa Robles Ràfols Primera 30 10

Pilar Camarasa Gallego Primera 50 10

Antoni López Comas Primera 63 9

Josep Sanmiquel Urgeles Honor 42 6

http://concursos@cameraclubsabadell.cat 
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Puntuació Jurat i Classificació

Tema: Paisatge

Mensual Març Total Concursants: 34

Nom Categoria Descripció de arxiu Número Foto Jurat 1 Jurat 2 3 Total punts Descripció de arxiu Número Foto Jurat 1 Jurat 2 Jurat 3 Total punts Millor obra Punts

Joan Burgada Guallar Primera Muntanya nevada 44 10 10 10 30 Platja i parasols roigs 45 8 9 9 26 44 30

Salvador Berdajín Sánchez Honor Muntanyes nevades 8 9 10 10 29 Muntanyes i llac 9 8 8 8 24 8 29

Carlos Andrés Cinca Segona Arbre i pisatge neu 4 9 9 9 27 Paisatge i 2 barques 5 6 6 5 17 4 27

Gilbert López Morte Honor Nocturna Montserrat 14 4 3 4 11 Nocturna Via Láctea 15 9 9 9 27 15 27

Salvador Garriga Ballestero Honor Camí de colça 48 9 9 8 26 Camí de tardor 49 2 2 3 7 48 26

Joan Maria Rubió Cortes Honor Montanyes i boira 38 8 8 8 24 posta de sol 39 6 5 5 16 38 24

Trini Canals Parelló Tercera Paisatge Delta 28 6 5 6 17 Paisatge Badabadocs 29 8 7 8 23 29 23

Jordi Gonzàlez Carbó Primera Posta de sol i barca 12 7 7 8 22 Cabanya Delta 13 4 6 6 16 12 22

Josep Maria Berenger Honor Platja i cabanyes 58 5 5 5 15 Paisatge marí 59 7 6 6 19 59 19

Francesc Graells Sallarés Tercera Pont i turistes 66 3 2 4 9 Poble 67 7 6 6 19 67 19

Daniel Graell i Gil Honor Castell i llac 2 5 5 5 15 Poble al penya segat 3 6 6 6 18 3 18

Mercè Montes Alcaraz Primera Senyor caminant 18 4 7 6 17 Camp i arbres 19 5 7 6 18 19 18

Josep Maria Bas Ramos Tercera Paisatge amb boira 56 6 5 5 16 Pont del Petroli 57 6 7 5 18 57 18

Eduard Massó Soler Tercera Muntanyes i boira 62 7 6 5 18 0 62 18

Francesc Saràbia Ignacio Honor Conreu i casa 40 6 3 5 14 Conreu en ondes 41 6 5 6 17 41 17

José Luís López Montejano Segona Paisatge amb arbre 54 2 4 4 10 Paisatge tardor 55 6 6 5 17 55 17

Xavier Sant Rimbau Segona Carretera 60 4 4 4 12 Paisatge tardor 61 6 6 5 17 61 17

Josep Mateu Morenilla Honor Capadoccia 64 6 6 5 17 Paisatge amb flors 65 2 2 2 6 64 17

Josep Almagro Bernal Segona Paisatge i carretera 6 5 6 5 16 Paisatge i pedres verdes 7 3 2 3 8 6 16

Àngels Vives Gallart Primera Paisatge i carretera 16 4 6 5 15 Glacera 17 4 6 5 15 16 15

David Porqueres Ciuraneta Segona Llac i Muntanyes 20 4 5 5 14 Muntanyes i neu 21 5 5 5 15 21 15

Indaleci Llorenç de Sola Primera Muntanyes i barana 22 5 5 5 15 Montserrat 23 3 2 3 8 22 15

Sussi Borràs Escorihuela Tercera Muntanya de pedres 26 4 2 4 10 Illa i pasarel.la 27 5 5 5 15 27 15

Carles López Faz Segona Montcau 36 4 4 4 12 Penyasegat 37 7 3 5 15 37 15

Miguel Martínez Palacín Segona Poble i boira 46 5 4 5 14 Volcá i boires 47 3 4 4 11 46 14

Antonio López Guardia Primera Montanya i llac 52 2 5 5 12 Les Rocoses 53 5 4 5 14 53 14

Luciano Pita Sabin Tercera Paisatge i escales 10 4 3 4 11 Paisatge marí 11 3 3 4 10 10 11

Salvador Terradellas Bosch Segona Camí tardor 32 3 3 4 10 Caiguda d'aigua 33 4 3 4 11 33 11

Aurora Moragas Arias Segona Paisatge marí costa 34 3 4 4 11 Paisatge marí muntanyes 35 3 3 3 9 34 11

Andreu Soler Monells Honor Muntanyes i boires 24 4 3 3 10 Muntanyes neu i poble 25 4 3 3 10 24 10

Mª Teresa Robles Ràfols Primera Paisatge marí 30 3 3 4 10 Capvespre 31 3 2 3 8 30 10

Pilar Camarasa Gallego Primera Paisatge en BiN 50 2 4 4 10 Paisatge i llac 51 2 2 2 6 50 10

Antoni López Comas Primera Paisatge marí 63 3 3 3 9 0 63 9

Josep Sanmiquel Urgeles Honor Parc Catalunya i nois 42 2 2 2 6 Can Gambús 43 2 2 2 6 42 6



8

Classificació general

Classificació General Mensuals

Total concursants: Mensual: 31 32 34 0 0 0 0 0 0 Anual: 35

Nom Categ. Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Oct. Nov. Total % Promig

Salvador Berdajín Sánchez Honor 28 27 29 84 100

Joan Burgada Guallar Primera 21 30 30 81 96

Daniel Graell i Gil Honor 30 21 18 69 82

Gilbert López Morte Honor 23 12 27 62 74

Antonio López Guardia Primera 21 24 14 59 70

Jordi Gonzàlez Carbó Primera 23 13 22 58 69

Josep Maria Berenger Honor 19 18 19 56 67

Antoni López Comas Primera 22 24 9 55 65

Mª Teresa Robles Ràfols Primera 19 26 10 55 65

Pilar Camarasa Gallego Primera 24 21 10 55 65

Salvador Garriga Ballestero Honor 12 17 26 55 65

Carlos Andrés Cinca Segona 13 13 27 53 63

Josep Mateu Morenilla Honor 27 9 17 53 63

David Porqueres Ciuraneta Segona 16 21 15 52 62

Joan Maria Rubió Cortes Honor 18 10 24 52 62

Luciano Pita Sabin Tercera 17 24 11 52 62

Miguel Martínez Palacín Segona 18 20 14 52 62

Andreu Soler Monells Honor 20 21 10 51 61

Francesc Saràbia Ignacio Honor 19 12 17 48 57

Eduard Massó Soler Tercera 11 18 18 47 56

Trini Canals Parelló Tercera 13 11 23 47 56

Josep Almagro Bernal Segona 12 17 16 45 54

Xavier Sant Rimbau Segona 16 12 17 45 54

Francesc Graells Sallarés Tercera 13 9 19 41 49

Indaleci Llorenç de Sola Primera 13 10 15 38 45

Mercè Montes Alcaraz Primera 10 10 18 38 45

José Luís López Montejano Segona 12 8 17 37 44

Salvador Terradellas Bosch Segona 14 9 11 34 40

Carles López Faz Segona 16 15 31 37

Josep Maria Bas Ramos Tercera 13 18 31 37

Josep Sanmiquel Urgeles Honor 14 8 6 28 33

Àngels Vives Gallart Primera 12 15 27 32

Aurora Moragas Arias Segona 12 11 23 27

Antonio López Montejano Tercera 18 18 21

Sussi Borràs Escorihuela Tercera 15 15 18
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Els 30 punts d´aquest mensual són per a una fotografia d´en Joan Burgada. 
Es tracta d’una bona foto, amb bona definició però que, amb les bases a la mà, hauria 
d’haver estat desqualificada, ja que l’element principal és una casa (d’altra banda 
correctament situada en el punt d’interès), que ressalta més que l’entorn de muntanyes 

que l’envolta. 

En segona posició i 29 punts tenim en Salvador Berdajín, que presenta una altra bona 
fotografia, ben definida i amb una correcta composició. 
L’únic “però” seria un balanç de blancs incorrecte, potser ja des de càmera, i que dóna 
a la imatge més calidesa de la que caldria en tractar-se d´un paisatge de neu

La fotografia d´Carlos Andrés que ocupa la tercera posició (27 punts) és una bona 
imatge que presenta una diagonal força interessant, però que falla, i força, en el fet que  
l’arbre que constitueix l’element principal de la foto està tallat per la seva part superior. 

Massa ben pagada per aquesta important errada.

Aquest mes, un tema tan agraït com el paisatge ha propiciat una elevada participació. 

La natura n’havia de ser la protagonista, podent incloure pobles o edificacions rurals 
sempre i quan no constituissin l’element principal de la imatge, tal i com s’especificava 
a les bases. 

Aquest punt, però, no ha estat tingut en compte per alguns dels participants (ni pel jurat, 
vist el veredicte), la qual cosa podia ser motiu de desqualificació. 
El dilema, doncs, estava servit. 

Però com que els veredictes del concurs són inapel•lables, només ens resta agrair tan 

alta participació... i demanar a tothom de llegir ben atentament les bases i consultar 

qualsevol dubte que pugueu tenir.

Crítica mensual de març

Tema: Paisatge
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En Gilbert López obté també 27 punts per una altra bona fotografia en què el celatge 
esdevé l´element principal, ocupant la major part de la imatge. 

Potser hauria calgut restar protagonisme als arbres en primer terme i tallar una mica la 

part inferior de la imatge però, segons el propi autor, es pretenia ressaltar sobretot el 

cel sense per això restar importància a la franja inferior del terreny. 

En Salvador Garriga concorre a aquesta convocatòria amb un paisatge que presenta 

una bona direccionalitat, però de composició complicada: la corba que dibuixa el camí 
de terra no du enlloc i, a més, hi sobraria una part del camp de colza per la dreta. 

Girar la imatge no la milloraria, ja que la corba neix i es dibuixa cap a un mateix lloc, i no 

dirigeix la vista a cap element d’interès. El jurat l´ha valorada amb 26 punts.

Per últim, en Joan Mª Rubió presenta una bona foto, amb un bon balanç de blancs, tot 
i que potser resulti un pèl càlida (segons l’autor, obeia al fet de ser una posta de sol). 
Fotografia típica de paisatge, però que respon a les bases d´aquest mensual i hauria 
d’haver obtingut una millor puntuació, superior als 24 punts que finalment se li han 
atorgat. 

Equip de redacció

Crítica mensual de març (cont.)

Tema: Paisatge
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Assemblea ordinària de socis

 
Acta de la Assemblea Ordinària de Socis de dijous 8 de març de 2018 
Assistents :  A l’Assemblea, que se celebra prèviament al Mensual del mes de març, hi assisteixen  
                  20 socis de Càmera Club Sabadell. S’inicia a les 18:20 h en segona convocatòria. 
 
 
 
1.  Lectura i aprovació de l’acta de la passada Assemblea del 9 de març de 2017 
Constituïda la mesa i havent donat la benvinguda als assistents, per tal d’agilitzar la sessió el President, 
Andreu Soler, proposa posar l’acta de l’Assemblea Ordinària del 2017 a la disposició dels socis per tal 
que la puguin llegir detalladament un cop acabada l’assemblea i, si s’escau, en facin les esmenes que 
considerin oportunes. S’aprova. 
 
 
2.  Resum d’activitats i gestions fetes durant l’exercici del 2017 
El president cedeix la paraula a la secretària, Mª Teresa Robles, qui exposa les activitats fetes per les 
diferents Comissions: 
 
CONCURSOS 
• Concurs Mensual: (9 mesos), amb una mitjana de 28 participants mensuals (igual que al 2016) i 53 

obres de mitjana (56 al 2016 (descens d’un 5,6 %)). 
• Concurs Classificador: 30 autors i 90 obres (23 autors i 69 obres al 2016), que representa un augment 

del 30%, amb exposició al Casal Pere Quart al gener de 2018. 
 

FESTA MAJOR 
Plató de Festa Major a l’Ajuntament i Gimcana Fotogràfica (més èxit de la gimcana amb models que 
d’actes de Festa Major).  
• Plató: Es van fer 324 sessions de plató i unes 500 fotografies, 64 de les quals es van imprimir. 
• Gimcana fotogràfica: 47 fotògrafs de diverses associacions fotogràfiques i 5 models (40 fotògrafs 

participants de 5 entitats fotogràfiques  de diferents localitats, amb  4 models  al 2016). Refrigeri per 
als participants a la seva finalització. 

• Gimcana d’actes de festa major: 29 fotògrafs participants de 4 entitats fotogràfiques de diferents 
localitats, amb un total de 38 fotografies.  

  
CURSETS  
• Curs d’Iniciació a la fotografia (Andreu Soler) - 3 edicions i un total de 12 cursetistes. 
• Adobe Lightroom (Gilbert López) - 1 edició amb 6 cursetistes. 
 
TERTÚLIES I XERRADES (dilluns i dijous) 
• Crítiques del mensual  i comentaris de sortides fotogràfiques, els dilluns (Gilbert López). 
• Xerrades a càrrec de: Lluís de Haro (Fotografia de llarga exposició i postproducció), Àngel Colomer 

(Característiques desconegudes de Google), Gilbert López (Composició de collages fotogràfics en 
Photoshop i Lightroom. Microajustaments d’enfocament en càmeres reflex digitals. Novetats de 
Lightroom i Photoshop 2018), Marc González Alomà (Introducció a la fotografia esportiva). 

• Secció “El viatge i la fotografia” :  
− Joan Rubió (Iran. Zimbabwe-Zàmbia-Botswana. Sudàfrica. Austràlia. Perú. Jordània-Israel-

Síria) 
−  Àngels Santesmasses (Burkina Fasso) 
−  Josep Mateu Morenilla (comentari fotografies de paratges polars) 

PLATÓ 
• En total, es va fer ús del plató 32 vegades (27 vegades al 2016), que inclouen:  sessions d’il·luminació 

amb models organitzats pel Club (4), i ús particular del plató per part dels socis. També s’ha fet la 
tradicional gimcana fotogràfica de Festa Major en la categoria de “Models”. 

• Adquisició de material de plató: 2 finestres difusores, 1 finestra octogonal, un suport “de girafa” i un 
beauty dish. 

 
EXPOSICIONS 
• Exposició col·lectiva del 59è Concurs Classificador Social. Gener 2017. 
• Rosa Franco Mendoza :  “Correos y Telégrafos:  Espacios en su tiempo”. Casal Pere Quart, del  6 al 

17 de maig. 
• Presentació de l’Associació Fotogràfica de Montcada “Photovision 2017” de paisatge i natura. Casal 

Pere Quart, del 17 al 30 de novembre. 
 
SORTIDES FOTOGRÀFIQUES 
• Barcelona a l’hora blava (gener) 
• Sortida a l’Urgell (febrer) 
• Fotografia  d’ocells a les Casetes de Voltregà (maig) 
• Fira Modernista de Terrassa (maig) 
• Sortida nocturna (Via Làctia) al Garraf (juliol) 
• Festa de la Fotografia de Parets del Vallès (setembre) 
• Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès (octubre) 
• Fira Modernista de la Colònia Güell (octubre). 
 

COL·LABORACIONS AMB D’ALTRES ENTITATS 
• Col·laboració amb Image-Solutions (Toni Peñarroya) amb fotos del mensual “Sabadell” per al 

calendari 2018. 
• Col·laboració amb el concurs fotogràfic “Sabadell Festa i Tradició” (juny). 
• Col·laboració amb el grup de Quaresma de l’Acadèmia Catòlica per fotografiar preparació catifes de 

flors del Corpus a Sant Fèlix (juny). 
• Assessorament a la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell per al concurs fotogràfic amb 

motiu del 150è aniversari de la parròquia. 
• Col·laboració amb el Centre Ocupacional CIPO per a reportatge de l’obra teatral “Moments per 

somniar”. 
 
 

VARIS 
• Classificació a la lliga de la FCF: 14è lloc d’un total de 54 entitats participants. 
• Butlletí mensual: 10 números. 
• Realització i manteniment de la Web. En construcció una de nova. 
• Celebrades 10 reunions regulars de Junta (+ 1 extraordinària preparatòria de Festa Major), i una 

Assemblea Ordinària de Socis al març. 
• Col·laboració amb l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell en el reportatge de la seva exposició 

anual de pessebres. 
• Gestió de la subvenció que atorga l’ajuntament de Sabadell. 
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3.  Lectura i aprovació del tancament de l’exercici del 2017 
El Tresorer, Marc González exposa les xifres del balanç econòmic de l’exercici 2017: 
Sobre un pressupost aprovat de 8.527,06 €, el total real d’ingressos fou de 8.726 € (2,33% més del 
pressupostat) i el de despeses de 7.169,79 €, deixant un saldo de 1.556,21 € a efectes comptables del 
31/12/2017. Les despeses derivades de l’exposició al Casal Pere Quart i dels trofeus dels diferents 
concursos comptabilitzades al gener de 2018 foren de 949,82 €, obtenint un saldo net de 606 € que 
s’invertí en millorar el material de plató. 
A destacar:  

− CCS disposa d’una reserva de 2 exercicis per cobrir el pagament del lloguer del local social. 
− El 2017 no es van fer participacions de loteria, atès que el benefici que reporta no compensa els 

problemes de la seva gestió. 
Se sotmet a votació el pressupost i s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
4.  Presentació a aprovació dels pressupostos per al present exercici 2018 
 
El Tresorer presenta la proposta de pressupost previst per al 2018, seguint el model de l’exercici del 
2017. Assegurant les quotes de soci de l’entitat i de la FCF, més els cursets que es facin, sessions de 
plató, subvenció de l’Ajuntament i ingressos de la Festa Major, el pressupost disponible per a l’exercici 
2018 és de 8.371,21 €. 
Atès que, a diferència d’altres entitats similars, la major part de les despeses corresponen al pagament 
del lloguer del local social, deixant pocs recursos per a les diferents activitats i possibles imprevistos, es 
proposa com a mesura alternativa apujar l’import de la quota de soci de 60 a 70 € per a l’any 2019, 
quota que no s’augmentava des de feia 8 anys.  
S’apunta que un augment de quota es traduiria en un descens dels afiliats (Manuel Creus), per la qual 
cosa proposa augmentar els ingressos derivats de l’ús del plató. El Tresorer respon que aquests fons 
no són prou importants com per ser una alternativa a no apujar quotes d’afiliació; tot i això, el President 
proposa incentivar l’ús del plató.   
Per últim, el Tresorer destaca que des del 2014, aquest és el primer any en què no s’han produït 
devolucions de rebuts (llevat de 3 casos, tots ells per errors de les entitats bancàries). 
Se sotmeten a votació el pressupost i l’augment de quota per al 2019, i s’aproven per unanimitat de tots 
els assistents. 
 
 
5.  Evolució del nombre de socis 
La Secretària exposa l’evolució del nombre de socis enregistrada aquest darrer any. 
• L’any 2017 es va tancar a 32 de desembre amb un total de 97 socis (14 altes i 19 baixes voluntàries i 

4 cursetistes que van exhaurir el seu any com a sòcies); 9 socis menys que al final de l’any anterior.  
• En aquests primers mesos de 2018, s’han enregistrat 2 baixes i 3 altes de nous socis, per la qual cosa, 

a data d’avui, 8 de març, el nombre de socis és de 98, 7 més que fa just un any (91). 
 

 

• Pel que fa a la distribució per gèneres, a dia d’avui som  21 dones / 73 homes (18/73 al 2017), el 
que fa el percentatge 22,3% / 77,7%. L’evolució des del 2014 (22,2%/77,8%): 

 

                              
 

• Nivell de comunicació telemàtica: 89 socis amb e-mail enfront dels 8 que no en tenen (84 vs. 7 el 
2016). Tot i així, d’aquests 8 n’hi ha 5 dels quals no disposem ni del nº de telèfon.  

• Pagament quotes: 84 socis. Exempts: 2 per cortesia i 5 per motiu d’edat. Socis federats: 17. 
• Distribució de socis per rangs d’edat. Amb les dades de què disposem en el registre informatitzat 

(86/98 socis de l’entitat (un 88% del total)), i a data 08/03/2018, el desglossament és el següent: 
 

               
 
 
 
6.  Previsió d’activitats per a l’exercici 2018 

 
CONCURSOS 
• Concurs Mensual (9 mesos); el mensual de setembre es manté en el mes de Juliol per tal de no 

interferir amb la preparació dels actes de Festa Major.   
• Jurat Concurs Mensual: Jordi Camps, Marc González, Moisès Serra. 
• Concurs Classificador (desembre), 61ª edició.  
 
CURSETS  
• Iniciació a la fotografia (A. Soler) 
• Adobe Lightroom - Nivell inicial (G. López) 
• Adobe Lightroom - Nivell intermig, en preparació. (G. López) 
 
TERTÚLIES I XERRADES (dilluns i dijous)* 
• Crítiques del mensual  i comentaris de sortides fotogràfiques, els dilluns. 
• Xerrades previstes, impartides: 

− Per socis de CCS: Fotografia macro (Gilbert López), “Ús i efectes dels nous modificadors de llum 
en estudi” (Dani Graell”), “Mini-tutorials” d’edició en Photoshop, de temes obligats dels mensuals, 

1
5
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i d’altres  vinculats als dubtes o temes que interessin als socis que ho sol·licitin (Andreu Soler, 
Gilbert López).  

− Per altres fotògrafs: Panoràmiques (Josep Mª Fontanet, Agrupació Fotogràfica Montcada), 
Fotografia submarina (Pere Rubio), Fotografia 3D (Lluís Dubreuil) 

• Comentaris de la Lliga de la Federació Catalana de Fotografia. 
• Secció “El viatge i la fotografia” en què els socis que ho desitgin poden presentar les fotografies dels 

seus viatges per comentar-les des d’un punt de vista essencialment fotogràfic i també cultural i 
anecdòtic. 

* Consultar el butlletí informatiu i l’agenda de la web per a més informació. 
 
PLATÓ 
Sessions Plató (responsable, Dani Graell). Les sessions s’aniran anunciant oportunament a la web i a 
l’Agenda de CCS. 
 
EXPOSICIONS 
• Exposició col·lectiva del Classificador Social. Gener 2018 (ja feta)* 
• Exposicions de socis en altres entitats:  

− Francesc Esteve: “Francesc  Esteve, el valor de la mirada”, Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, Barcelona (30 de gener al 18 de març) 

− Rosa Franco Mendoza: “Correos y Telégrafos: Espacios en su tiempo”, Centre Cívic Pati 
Llimona, Barcelona (22 de març al 17 d’abril). 

• En preparació: Exposició retrospectiva homenatge Josep Busoms a l’Espai Cultura Fundació Sabadell 
1859 (dates a concretar, primavera-estiu 2018). 

*Nota: El President comenta el canvi de criteris expositius per part del Casal Pere Quart. S’està en tràmits per poder disposar 
de la Sala Gran al gener de 2019,  però no n’està assegurada l’adjudicació; altrament, caldrà buscar espais 
alternatius. 

 
SORTIDES FOTOGRÀFIQUES 
• Ja fetes:  

− Sortida fotografia esportiva al camp de l’UE Sabadell (gener).  
− Visita edifici històric Universitat de Barcelona, sortida a Festa dels Traginers de Balsareny i 

sortida de fotografia esportiva al míting internacional en pista coberta de SBD (febrer). 
• Properes sortides:  

− Sabadell ciutat (abril),   
− Sortida Fira Modernista Terrassa (maig),  
− Sortida  de tardor (setembre/octubre),  
− Sortida nocturna (novembre), 
− Sortida aeròdrom de Sabadell (dates a concretar). 

• Proposta de sortides “flaix”, d’última hora, per cobrir actes o esdeveniments, o simplement sortides  
per practicar algun gènere fotogràfic concret. 

• A més d’aquestes, obrim la porta a fer d’altres sortides durant l’any, ja siguin d’una temàtica 
determinada o no, i us convidem a què ens feu arribar les vostres propostes. Ho anirem anunciant 
oportunament.  

 
VARIS  
• Nova Web de CCS, amb enllaços a les diverses seccions (Facebook, Agenda, Concursos, Activitats 

per al Soci, Butlletins).  Esperem que estigui plenament operativa a partir de mitjans d’abril.  Instem 
als socis que consultin la web i l’agenda per estar al dia de les activitats i esdeveniments de l’entitat. 

• Actualització i programació de l’Agenda a un any vista (a partir març/abril). 

• Col·laboracions amb Image-Solutions (Toni Peñarroya): Calendari  2018 
• Col·laboració amb festival  Festa i Tradició (Sabadell) 
• Col·laboració amb agència de viatges Kareba  
• Col·laboració amb la parròquia de la Puríssima en l’organització i com a part del jurat del seu  concurs 

fotogràfic per al 150è aniversari de la parròquia. 
 
 
7.  Proposta nomenament Soci d’Honor 
El President, en nom de la Junta Directiva, proposa a l’Assemblea el nomenament d’en Moisès Serra i 
Martí com a Soci d’Honor per les seves aportacions de Càmera Club Sabadell, que ha estat també la 
seva vida, i el fet d’haver estat, i de ser encara, un actiu per a l’entitat. En cas de ser acceptat, gaudiria 
dels beneficis de ser Soci d’Honor segons els estatuts (Cap. II, art. 4), i se li retria el corresponent 
homenatge pel nomenament coincidint amb l’exposició monogràfica de la seva obra que es presentarà 
al Pere Quart el proper mes d’octubre. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 19 vots a favor i una abstenció.  

 
 

Precs i preguntes 
− Jordi González: Proposta organitzar un concurs fotogràfic  per a joves per tal que s’apunti més gent 

a CCS, així com també xerrades o d’altres activitats. Igualment, proposa que CCS publiqui a la web 
o al Facebook d’escoles de fotografia per oferir-los l’ús del plató.  

− Xavier Ribó: En la mateixa línia, proposa promocionar-nos en escoles de fotografia per tal de 
fomentar l’ús del plató, ja que els preus els resultarien més assequibles que llogar un plató més 
professional, i alhora els ajudaria, per exemple, en la confecció de treballs dels estudiants d’arts 
visuals. L’Andreu Soler afegeix a la proposta que els socis promocionin l’oportunitat de disposar del 
plató entre d’altres persones o entitats que coneguin. 

 
 

Essent les 19:10 h, i sense més per tractar, s’agraeix l’assistència i es dóna per acabada la reunió. 
 
 
 
 
 

La Secretària 
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“Martí Sala. El signe d’un 
instant” 

Galeria Sala Dalmau
www.saladalmau.com

Adreça: Consell de Cent, 349   
(Eixample)  -  Barcelona  08007
Metro: Diagonal (L3 i L5) - FGC 
(Catalunya /Provença)

Horari: dilluns a dissabte, de 10:30 a

14 h i de 13:30 a 20h.

Entrada lliure

Fins al 29 de març de 2018

“Dibuixant l’horitzó”
Fotografies de Verònica Cabrera

Espai de Fotografia Francesc 
Català-Roca
www.golferichs.org/catalaroca

Adreça: Llançà, 21, baixos   
Barcelona  08015

Metro: Espanya (L3 i L5)

Horari: dilluns i divendres, de 17 a 21 h; 

dimarts a dijous, de 10 a 14h i de 17 a 

21h. Entrada lliure

Fins al 20 d’abril de 2018

“Terry O’Neill. El rostre de les 
legendes” 

Filmoteca de Catalunya
www.filmoteca.cat/web/exposicions

Adreça: Plaça de Salvador Seguí, 1-9   
(Ciutat Vella)
Barcelona  08001

Metro: Drassanes (L3) 
FGC (Catalunya)

Horari: dimarts a diumenge, de 16 a 21h.

Entrada lliure

Fins al 13 de maig de 2018

http://www.saladalmau.com
http://www.golferichs.org/catalaroca
http://www.filmoteca.cat/web/exposicions
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Exposicions / Concursos Federació

XAVIER MISERACHS. 
Epíleg imprevist

Sala d’exposicions de
La Pedrera
www.lapedrera.com

Adreça: Pg. de Gràcia, 92   (Eixample)
Barcelona  08008

Metro: Diagonal (L3/L5)  FGC  Provença

Horari: dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

(últim accés, 19:30 h).

Entrada: 5 € 

Del 16 de març al 15 de juliol 2018

XLVII Concurs Nacional de Fotografia 
Festa dels Traginers (Balsareny)
Lliurament de fotografies a: Comissió de la Festa 
dels Traginers 
Ajuntament de Balsareny - Pça.de l’Ajuntament, 2 
08660 Balsareny.  Admissió: 6/04/2018
Els qui ho preferiu, podeu lliurar-les a 

Càmera Club abans d’aquesta data i les 

portarem totes juntes a Balsareny.

CONCURSOS FCF  -  ABRIL  2018
2018-9   IX Concurs Internacional de Fotografia 
de Sant Just Desvern. Admissió: 08/04/2018

2018-10   EUROPA 2018, XVII Saló Internacional 
de Fotografia. Foto Art Reus. Admissió: 
17/04/2017

2018-23   10è Concurs Estatal de Fotografia Vila 
de Sant Boi (Agrupació Fotogràfica de Sant Boi). 
Admissió: 17/04/2018

2018-36   MONTPHOTO 2018, XXII edició de 
l’International Nature Photo Contest
www.montphoto.com . Admissió: 30/04/2018

www.federaciofotografia.cat/concursos

BRASSAÏ

Casa Garriga Nogués
Fundació Mapfre
www.fundacionmapfre.org

Adreça: Diputació, 250  (Eixample) 
Barcelona  08007

Metro: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4)

Horari: dilluns, 14 - 20h; de dimarts a 

dissabte, 10 - 20h; diumenges, 11 - 19h.

Entrada: 3€  (gratuïta per a clients Mapfre). 

Fins al 13 de maig de 2018

http://www.fundacionmapfre.org
http://www.montphoto.com
http://www.federaciofotografia.cat/concursos
http://www.fundacionmapfre.org


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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