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Benvolguts, benvolgudes

Com aquell qui no vol la cosa ja som a final d’any, i en van... En van tants que el proper  2019 s’acomplirà el 70è aniversari de la 
nostra entitat complirà, fet pel qual esperem preparar algun motiu de celebració i fer-vos-en partícips  a tots vosaltres, ja que sou 
vosaltres els qui feu i sou l’entitat.

Després del Classificador i d’un mensual en el que s’ha registrat una alta participació, el que més ha destacat, a part dels guanyadors, 
ha estat la progressiva incorporació de noves persones a participar-hi i en el més que digne treball de tots plegats. Fora de modes 
i d’altres influències, es nota la pujada de nivell dels participants, i això sols vol dir una cosa: que gaudim i aprenem cada cop mes 
de la nostra comú afició.

Dit això, us emplacem, passat Festes, a l’exposició que farem de totes les nostres fotos al Casal Pere Quart el proper mes de gener 
i al lliurament de premis, ben merescuts, per als  treballs aportats durant l’any. Hi sou tots més que convidats!

També anunciar-vos des d’aquestes línies que, després de més de deu anys de no fer-ho, apujarem la quota de soci. Com ja sabeu, 
tenim molt poca subvenció i el lloguer ens representa una càrrega que fa difícil tenir recursos per poder anar fent activitats, mantenir 
la nostra pàgina web on podeu trobar informació sobre totes les nostres activitats, etc. Tot i així, hem completat un estudi que en 
aquests moments està molt ben equipat i al qual us emplacem que en feu ús, ja que és una eina que tenim a l’abasta per donar un 
toc de qualitat als nostres treballs.

I ja només ens queda desitjar-vos molt bones Festes i que el proper any ens porti a tots nosaltres moltes bones estones fotogràfiques 
i de convivència que ens facin feliços.

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

AGENDA

N’Aurora Moragas és l’encarregada de l’agenda d’activitats de 
CCS; podeu adreçar-vos-hi a: a.moragas@telefonica.net
Recordeu 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 2019 - GENER 2019
Tema: RETRAT (monocrom)

Termini lliurament: fins dimecres 9 de gener fins a les 20:30h.
Veredicte: dijous 10 de gener a partir de les 19h.
Per enviar les fotografies dels diferents concursos en format digital:  

concursos@cameraclubsabadell.cat
i ara també des de l’apartat de Concursos de la web:

http://www.cameraclubsabadell.cat/web/mensuals.html

Recordeu que la cartolina de suport ha de ser rígida, tenir un 
gruix d’entre 1 i 3 mm, color a gust de l’autor, i mides 30 x 40 cm.
Esperem la vostra participació!
Consulteu les bases del concurs a la pàgina 11 d’aquest butlletí.

Preparació exposició Casal Pere Quart
Per tal de repartir i agilitzar les tasques d’organizació, enguany tots 
els socis que vulguin veure exposades les seves fotos presentades 
al Classificador poden venir a emmarcar-les dilluns 7 de gener de 
19 a 21h, a la seu de l’entitat. Si no us és possible assistir-hi, podeu 
delegar en un altre soci per fer l’emmarcatge i el trasllat.

mailto:graelld%40gmail.com?subject=
mailto:a.moragas%40telefonica.net?subject=
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Activitats

COL·LABORACIO AMB LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA

El  8 de novembre, CCS va col·laborar com 
a jurat en el concurs fotogràfic del 150è 
aniversari de la parròquia de la Puríssima 
de Sabadell, el guanyador del qual va ser 
en Marc Tarruell. 

XERRADA SOBRE GESTIÓ DE COLOR

Dijous 9 de novembre va tenir lloc una instructiva 
xerrada sobre com gestionar el color en fotografia 
digital, a càrrec del nostre company Gilbert López.
Des d’aquí animem tothom a participar en aquestes 
xerrades tècniques (i també a proposar-ne d’altres 
sobre aquells temes que us interessin) per millorar la 
qualitat de les nostres fotografies.

PROPERES ACTIVITATS

EL VIATGE I LA FOTOGRAFIA: DELTA DE L’EBRE

Finalment, i després d’un parell 
d’ajornaments, el nostre company 
Josep Mateu Morenilla ens 
presentarà un reportatge sobre el 
Delta de l’Ebre, apropant-nos a un 
paratge únic del nostre país mai prou 

ben conegut. Dijous 17 de gener, a les 19 h (aula de cursets).

EXPOSICIÓ DEL CLASSIFICADOR AL CASAL PERE QUART   

Com en anys anteriors, les fotografies 
del Concurs Social Classificador seran 
exposades al Casal Pere Quart del dia 
24 de gener (dijous) al 10 de febrer 
(diumenge), ambdós inclosos.
La inauguració de l’exposició tindrà lloc 
el divendres 24 de gener, a les 19 h de 
la tarda, en què es farà el lliurament dels trofeus i diplomes de final de curs 
als socis premiats, així com als guanyadors de la Gimcana Fotogràfica de 
Festa Major, les obres dels quals també seran exposades al costat de les 
participants en el Classificador. 
Hi sou tots convidats!

SESSIÓ DE PLATÓ AMB MODEL

S’estan reprogramant les 2 sessions de taller 
de boudoir amb il·luminació d’estudi i model 
del circuit professional inicialment previstes 
per a aquest desembre i que es van haver 
d’ajornar fins a noves dates que, tan bon 
punt es concretin, us les farem saber.

Recordeu que si esteu interessats en l’ús 
d’aquest espai per als vostres projectes, 
o si voleu suggerir algun tipus de sessió 
fotogràfica d’estudi, us podeu adreçar a en 
Daniel Graell: graelld@gmail.com . 

mailto:graelld@gmail.com
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Concurs Mensual 2018

TEMES I CALENDARI

Concurs classificador 2018

Classificacions
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3. Jordi 
Gonzàlez

2. Gilbert
López

4. Teresa Robles

Concurs Classificador 2018

Obres guanyadores

MILLOR COL·LECCIÓ MILLORS OBRES

Joan Burgada 1. Joan Burgada 

5. J. Mª Berenguer
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Concurs Classificador 2018

Classificació i puntuació jurat

INFORMACIÓ I PUNTUACIÓ DEL JURAT

Jurat: Jurat 1: JOSEP Mª FONTANET
 Jurat 2: RUBÉN SANZ
 Jurat 3:  JOSEP Mª GARCIA

NOTA: L’entitat queda exempta de tota responsabilitat 
penal amb totes les obres presentades en tots els 

concursos socials.

REVÀLIDA DE CATEGORIA

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.

Vegeu la galeria completa a:  https://photos.app.goo.gl/pXe2cH2VUZQN8Ved8
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Classificacions final de curs 2018

A SEGONA CATEGORIA:    Elvira Coma
      Trini Canals
      Carlos Aníes
      Josep Mª Bas
      Francesc Graells

Baixen de categoria:

A PRIMERA CATEGORIA:    Jordi Camps
      Josep Sanmiquel
      Francesc Sarabia
      Andreu Soler

CONCURS  MENSUAL  2018

Primers classificats:    1r.  Joan Burgada
   2n.  Daniel Graell
   3a.  Teresa Robles

   

CLASSIFICADOR  2018

Primeres fotos classificades: 
• Joan Burgada   (30 punts)
• Gilbert López   (29 punts)
• Jordi Gonzàlez  (29 punts)
• Teresa Robles  (28 punts)
• Josep Mª Berenguer  (28 punts)

PREMI CÀMERA CLUB (a la millor fotografia):
Joan Burgada

PREMI ESPECIAL CÀMERA CLUB (a la millor col·lecció):
Joan Burgada

Passen de categoria:

A CATEGORIA D’HONOR:    Joan Burgada
      Teresa Robles

A PRIMERA CATEGORIA:    Carlos Andrés
      Miguel Martínez
      David Porqueres
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Concurs Mensual 2019

TEMES I CALENDARI

 Temes       Lliurament fotos Veredicte
Gener Retrat (monocrom)   7 gener 10 gener
Febrer 2 colors   4 febrer   7 febrer
Març Gats   4 març   7 març
Abril Minimalisme   8 abril  11 abril
Maig Panoràmiques de Sabadell   6 maig   9 maig
Juny Paisatge rural   3 juny   6 juny
Juliol Natura morta   1 juliol   4 juliol
Octubre Fotografia esportiva   7 octubre  10 octubre
Novembre Fotografia en clau alta   4 novembre   7 novembre

Notes als temes del mensual

2 colors:  Fotografia de tema lliure en el qual només hi hagi 2 colors. No valen virats.

Minimalisme : Fotografia l’objectiu de la qual és utilitzar els mínims elements de composició possibles per transmetre 
   la idea general, el relat o el simbolisme, de la imatge.

Paisatge rural:   Representació d’un entorn natural relacionat amb el camp i les seves activitats. 
   S’hi admet la presència d’edificacions rurals (masies, bordes), però sense que constitueixin el motiu principal 
   de la fotografia.
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Concurs Mensual 2019

BASES

BASES LXIV CONCURS MENSUAL (2019)

Participants:  Els socis de Càmera Club Sabadell.
Modalitat:   Una sola modalitat amb tècnica lliure.
Temes:   Els proposats per la Junta, els quals seran àmpliament publicitats i exposats a la web de Càmera Club Sabadell.
Fotografies:  Fins a dues per autor. Les obres hauran de ser originals de l’autor i rigorosament inèdites. S’entén per obres inèdites aquelles que no

han estat presentades a cap concurs dotat amb algun tipus de premi o remuneració. Seguiran sent inèdites aquelles obres que hagin 
estat penjades a internet pel simple fet de mostrar llur obra o compartir-la amb amics o seguidors. També ho seran les presentades a la 
Lliga de la Federació Catalana de Fotografia. L’incompliment d’aquestes condicions implicarà la desqualificació del participant.

Presentació:   La fotografia serà de mida lliure, muntada sobre cartolina rígida o passpartú (1 a 3 mm gruix) de 30 x 40 cm del color i orientació
que l’autor cregui més adient. Serà d’obligat compliment fer arribar a CCS l’arxiu digital via correu electrònic, web o físicament als 
vocals de concursos. Les mides de les obres digitals han de tenir com a màxim 1920 píxels d’ampla o 1080 píxels d’alçada. 
LA PRESENTACIÓ ES TANCARÀ EL DILLUNS ABANS DEL VEREDICTE. EL FET DE NO RESPECTAR AQUEST APARTAT PORTARÀ 
A LA DESQUALIFICACIÓ DE L’AUTOR.

Identificació:  Cal especificar el nom i cognom de l’autor i número de fotografia a la part del darrere de la fotografia i a l’arxiu digital.
Admissió:   Qualsevol dia a la seu social de 5 a 9 de la tarda, o els dilluns i dijous a secretaria, de 19 a 21h. 

La data màxima d’admissió serà el dilluns abans del veredicte.
Veredicte:   El veredicte començarà puntualment a les 7 de la tarda.
Jurat:   Estarà compost per 3 membres a determinar per la Junta.
Exposició:   Totes les fotografies s’exposaran al local social.
Premis:   Al finalitzar l’any, els tres socis més ben classificats obtindran trofeu.
Ascens:   L’ascens de categoria no es farà pel mensual tal com fins ara, sinó que dependrà del concurs social. Tot i així, el promig de punts assolit 

en els nou mesos de participació en el mensual premiarà en el concurs social (veure bases del concurs social).
Revàlida:   Per mantenir la categoria serà necessària la següent puntuació: 
   2ª categoria, un 40% dels punts de l’autor guanyador del mensual. 
   1ª categoria, un 60% dels punts de l’autor guanyador del mensual.
   Categoria d’Honor, un 80% dels punts de l’autor guanyador del mensual. 
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Concurs Mensual 2019

BASES (cont.)

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

Retorn de les obres:   Les obres estaran a disposició dels seus autors per ser recollides els dijous de mensual. En cas que no sigui possible recollir-les aquest 
dia, seran a la biblioteca on qualsevol membre de la Junta hi té accés per retornar-les al seu autor. En cas que NO hagin estat recollides 
en un termini de 3 mesos de la seva exposició, passaran a ser propietat de CCS.

NOTES:
* En el cas d’un empat a punts al final del concurs en algun dels tres primers llocs, primaran les obres que hagin assolit més puntuació 
en el global dels nou mesos.

* El lliurament de premis es farà en una data a concretar durant el mes de gener.

* Per motius excepcionals, si un soci no pot participar durant un any en el concurs mensual i social, podrà demanar a la Junta una 
excedència d’aquesta revàlida.

* A partir de l’edat de 70 anys la categoria passarà a ser vitalícia pels socis que tinguin una antiguitat mínima de 5 anys, però sempre es 
podrà optar per millorar-la.

* La baixa com a soci de CCS comportarà la pèrdua de la categoria i les possibles nominacions assolides. En cas de reingrés, s’haurà 
de començar a tercera categoria.

* El guanyador del concurs mensual té dret a una plaça pel jurat per l’any següent si així ho sol·licita.
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Exposicions 

Joaquím Seguí
“Color Cubano” 

Galeria fotogràfica ilMondo
( www.ilmondogaleria.com )

Adreça:  Carrer Calàbria, 178  
Barcelona 08015
Metro:  Rocafort  (L1) / Entença (L5)

Horari: dimarts a divendres, d’11 a 
11:30h i de 17 a 20:30h; dissabtes, d’11 
a 13:30h. Diumenges, dilluns i festius, 
tancat.

Entrada lliure.

Fins al 12 de gener de 2019

“Josep Busoms
 i la seva llum”

Cercle Artístic de Sant Lluc
( www.santlluc.cat )

Adreça:  Mercaders, 42  (Ciutat Vella)
Barcelona 08003
Metro: Urquinaona (L1)
FGC: Catalunya

Horari: dimarts a divendres, de 17 a 20h; 
dissabtes, d’11 a 14h i de 17 a 20h; 
diumenges, tancat.

Entrada lliure.
 

Fins al 12 de gener de 2019

Joan Mimó 
“Simplement París”

Casa de la Vila de Montcada i 
Reixac
( www.montcada.cat )

Adreça:  Carrer Major, 32
Montcada i Reixac   08110

Horari: dilluns a divendres, de 8 a 21h; 
dissabtes i diumenges, de 10 a 14h. 

Entrada lliure.

Fins al 13 de gener de 2019

http://www.panoramicgranollers.cat/hora-a-hora/
http://www.santlluc.cat
http://www.montcada.cat


14

Exposicions / Concursos Federació

CONCURSOS FCF  GEN - FEB  2019

2019-13  XXXVIII. Concurs Fotogràfic dels 
Tonis de Manlleu 
Grup Fotogràfic Manlleu
www.gfmanlleu.org 
Admissió: 27/01/2019

2019-11  3n. Rally Sant Antoni Abat de 
Ripollet 
Associació Acció Fotogràfica Ripollet
www.afr.cat 
Admissió: 01/02/2019

2019-7  43è. Trofeu Torretes de Fotografia 
Foto-Film Calella
www.festimatge.org 
Admissió: 10/02/2019

2019-13  XXXIXè. Concurs Fotogràfic 
“Típics Tres Tombs 2019” 
Agrupació Fotogràfica d’Igualada
www.afigualada.com 
Admissió: 03/032019

 www.federaciofotografia.cat/concursos 

Txema Lacunza Nasterra
Exposició de fotografies

Biblioteca Elisenda
(Montcada i Reixac)

Adreça:  Tarragona, 32
Montcada i Reixac   08110

Horari: dilluns i dimarts, de 15 a 20:30h; 
dimecres a divendres, de 15 a 20.30h. 
dissabte, de 10 a 14h; diumenge, tancat.

Entrada lliure.

Del 7 al 31 de gener de 2019

I aprofitant aquestes festes, 
encara podeu visitar...

Lee Miller i el surrealisme a la Gran 

Bretanya

Fundació Joan Miró (BCN) 
Fins al 20 de gener.

Yamamoto Masao. 

Macrocosm - Microcosm

Galeria Valid Foto (BCN) 
Fins al 25 de gener

Creadors de consciència

Palau Robert (BCN) 
Fins al 10 de febrer

Estructures d’identitat. La Walther 

Collection

Fundació Foto Colectània (BCN)
Fins al 17 de febrer.

http://www.gfmanlleu.org 
http://www.afr.cat 
http://www.festimatge.org
http://www.afigualada.com 
http://www.federaciofotografia.cat/concursos


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

mailto:ccs%40cameraclubsabadell.cat%20?subject=
mailto:ccs%40cameraclubsabadell.cat?subject=
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