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Benvolguts, benvolgudes,

Arriba el darrer mes de l’any i tot just hem celebrat el classificador, el nostre “concurs gran” en què hem mostrat les nostres millors 
obres i que exposarem al Casal Pere Quart de l‘onze al vint-i-set de gener de 2020. Com sempre, des d’aquí demanem la vostra 
col·laboració per preparar i muntar aquesta exposició que esperem sigui exitosa i molt visitada. Moltes gràcies per endavant.

Fent un balanç d’aquest 2019 que deixem enrere, en destaquem la bona participació en les sortides fotogràfiques i la incorporació 
de nous socis que ben aviat s’han integrat en les diferents activitats que organitzem durant l’any, des dels concursos fins al plató de 
Festa Major. Des de aquí els donem la benvinguda i esperem que segueixen essent ben actius d’ara endavant.
I d’una benvinguda a un comiat. Malauradament hem de comunicar-vos que el passat mes de novembre ens ha deixat un dels socis 
veterans i fidels a Càmera Club, en Josep Torrents i  Segura. Des d’aquí, el nostre més sincer condol a la seva esposa, familiars i 
companys que l’heu conegut.

Amb el nou any que comença, s’introduiran novetats en els concursos socials del club. Així, el concurs classificador desapareixerà 
com a tal per esdevenir una nova convocatòria del concurs mensual; igualment, canviarà el sistema de puntuació i canvi de categories 
per fer-los més senzills. Estigueu doncs atents al butlletí i a la web on s’explicaran amb detall aquests canvis. 

Una altra novetat serà la periodicitat d’aquest butlletí que teniu entre mans, i que en endavant passarà a ser trimestral. Tanmateix, 
el dia a dia de totes les activitats de Càmera Club serà ben present a la nostra pagina web, així com en comunicacions per correu 
electrònic o whatsapp. Us convidem, doncs, a anar-la  consultant regularment com a principal punt d’informació de Càmera Club.

Esperem que les novetats que us hem avançat facin més dinàmica i propera la vostra relació amb l’entitat, i que l’any que comença 
sigui bo i enriquidor per a tots vosaltres.
Us desitgem unes molt bones festes i un feliç 2020 en què puguem seguir gaudint tots junts de la nostra passió per la fotografia!

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 (gener  2020)
• Curs d’Adobe Lightroom (nivell bàsic): Febrer 2020
• Revelat i impressió en Lightroom Classic CC (nivell avançat):
         Febrer 2020

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 2020 - GENER 2020
Tema: LLIURE

Termini lliurament: dilluns 13 de gener fins a les 20:30h.
Veredicte: dijous 16 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.
Consulteu les bases del concurs a la pàgina 11 d’aquest butlletí.

MOLT IMPORTANT !!!

• Identifiqueu els arxius digitals de les fotografies amb el 
vostre Nom_Cognom-1, Nom_Cognom-2

• Mides: formats horitzontals: amplada màxima: 1920 píxels

formats verticals: alçada màxima 1080 píxels

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

SORTIDA A L’AEROPORT DE SABADELL

El passat 15 de desembre, aprofitant la jornada de portes obertes amb 
motiu de la festivitat de la patrona de l’aviació, un grup de socis i sòcies 
vàrem participar d’una sessió fotogràfica a l’Aerolub de Sabadell, gaudint 
d’una situació privilegiada per copsar les activitats programades per la 
Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Des d’aquí, volem donar-los de 
nou les gràcies, i molt especialment 
al nostre company, i pilot, David 

Porqueres que, acompanyant-nos 
en tot moment, ens va fer entendre 
i gaudir d’aquest apassionant món. 
Moltes gràcies, David!!!

Foto: Andreu Soler

Foto: David Porqueres

             Foto: Andreu Soler

Foto: Rubén Alonso               Foto: Teresa Robles

 

    Foto: Andreu Soler

SORTIDA NOCTURNA NADALENCA A 

SABADELL

El passat dilluns 9 de desembre al vespre va 
tenir lloc una sortida fotogràfica per captar 
les llums nadalenques que il·luminaran 
aquestes festes a la nostra ciutat.                                           Foto: Marc Gonzàlez

Una agradable passejada ben aprop que també ajudarà a preparar un dels 
temes obligats del concurs mensual del proper 2020.

XERRADA: EDICIÓ FOTOGRÀFICA PER ZONES

Dijous 19 de desembre, el nostre company Dani Graell ens va mostrar 
algunes tècniques per millorar les nostres fotos fent-ne una edició per 
zones, xerrada que va ser força interessant per a tots els assistents. 

PROPERES ACTIVITATS

EXPOSICIÓ DEL CLASSIFICADOR AL CASAL PERE QUART

Un any més, les fotografies presentades al nostre LXII Concurs Social 
Classificador s’exposaran al Casal Pere Quart del dia 11 al 26 de febrer.
Durant aquestes dies, en data que os comunicarem oportunament, també 
aprofitarem per fer el lliurament dels 
trofeus i diplomes de final de curs als 
socis premiats, així com als guanyadors 
de la XI Gimcana Fotogràfica de Festa 
Major, les obres dels quals també seran 
exposades en la mostra. 
Hi sou tots convidats!
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Concurs Mensual 2018

TEMES I CALENDARI

Concurs classificador 2019

Classificacions

Clasificació millor col·leccio

Nom Categoria Punts % Promig

Daniel Graell i Gil Honor 69 100

Antoni López Comas Primera 65 94

Joan Burgada Guallar Honor 63 91

Mª Teresa Robles Ràfols Honor 59 86

Josep Maria Berenguer Honor 58 84

Gilbert López Morte Honor 58 84

Carlos Andrés Cinca Primera 56 81

Josep Maria Vall Ponsa Honor 51 74

Joan Maria Rubió Cortes Honor 50 72

Manel Creus Vilarrubi Primera 44 64

Salvador Berdajín Sánchez Honor 42 61

Josep Mateu Morenilla Honor 39 57

Elvira Coma Mitjans Segona 36 52

Trini Canals Parelló Segona 34 49

Marc Gonzàlez Graupera Honor 26 38

Manel Vinyals Adell Segona 25 36

Andreu Soler Monells Primera 25 36

Josep Almagro Bernal Segona 23 33

Josep Maria Bas Ramos Segona 21 30

Salvador Terradellas Bosch Segona 20 29

Pilar Camarasa Gallego Primera 17 25

Jordi Gonzàlez Carbó Primera 16 23

Indaleci Llorenç de Sola Primera 14 20

Miguel Martínez Palacín Primera 12 17

Mercè Montes Alcaraz Primera 10 14

Alfons Mallol Garcia Tercera 10 14
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3. Antoni López Comas

5. Daniel Graell

2. Joan Maria Rubió

4. Teresa Robles

Concurs Classificador 2019

Obres guanyadores

MILLOR COL·LECCIÓ MILLORS OBRES

Daniel Graell

1. Joan Burgada 
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Concurs Classificador 2019

Classificació i puntuació jurat

INFORMACIÓ I PUNTUACIÓ DEL JURAT

Jurat: Jurat 1: FRANCESC IÑÍGUEZ SASTRE
 Jurat 2: JOSEP MOTA ESTRADA
 Jurat 3:  RUBÉN MITJAVILA NOGUÉS

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/7C8A2MxRnHe5ij4EA

https://photos.app.goo.gl/7C8A2MxRnHe5ij4EA
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Classificacions final de curs 2019

Passen de categoria:

A CATEGORIA D’HONOR:    Carlos Andrés
      Antoni López Comas

A PRIMERA CATEGORIA:    Elvira Coma
      Trini Canals

CONCURS  MENSUAL  2019

Primers classificats:    1r.  Joan Burgada
   2n.  Daniel Graell
   3a.  Marc Gonzàlez

   

Enhorabona a tots els guardonats, i el nostre especial 
agraïment a tots els participants d’aquesta edició.

Esperem de nou la vostra participació en aquest any 2020!

CONCURS CLASSIFICADOR  2019

Primeres fotos classificades: 
• Joan Burgada   (30 punts)
• Joan Mª Rubió   (29 punts)
• Antoni López Comas (29 punts)
• Teresa Robles  (28 punts)
• Josep Mª Berenguer  (27 punts)

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

Primeres col·leccions classificades: 
• Daniel Graell   (69 punts)
• Antoni López Comasd  (65 punts)
• Joan Burgada Guallar (63 punts)
• Teresa Robles  (59 punts)
• Josep Mª Berenguer  (58 punts)
• Gilbert López   (58 punts)

PREMI ESPECIAL CÀMERA CLUB (a la millor col·lecció):
Daniel Graell

   



10

Concurs Mensual 2020

TEMES I CALENDARI

 Temes       Lliurament fotos Veredicte
Gener Llure 13 gener 16 gener
Febrer Llums de la ciutat   4 febrer   7 febrer
Març Un ou   4 març   7 març
Abril Cercles 13 abril  16 abril
Maig Plats cuinats   6 maig   9 maig
Juny Verd   3 juny   6 juny
Juliol Parades de mercat   1 juliol   4 juliol
Octubre Motos   7 octubre  10 octubre
Novembre Retrat en blanc i negre   4 novembre   7 novembre
Desembre Col·lecció de tema lliure 14 desembre 17 desembre

Notes als temes del mensual

Llums de la ciutat:  Fotografia de l’espai urbà des del capvespre fins a l’albada en què el protagonisme sigui de l’enllumenat (encès)
   d’edificis i carrers. 
Un ou:   Imatge en què l’element principal sigui un únic ou d’au (gallina, guatlla, oca...) en qualsevol estat (cru, cuit, trencat, etc.). 
Cercles:    Fotografia en què l’element o elements que hi apareixen tinguin aquesta forma geomètrica.
Plats cuinats:   Plats de menjar elaborat, ja cuinats, a manera de fotografia de producte, que resultin apetitosos i agradables a l’observador. 
Verd:    Fotografia de tema lliure en què el color verd sigui l’únic o, si més no, el predominant de la imatge.
Parades de mercat:  Imatges de parades de mercat i/o de l’activitat comercial que s’hi desenvolupa. S’admeten tant les 
   parades de mercats sota cobert com a l‘aire lliure i on s’hi venguin tota mena de productes.
Motos:    Fotografia d’aquests vehicles a motor de dues rodes, ja siguin antics, moderns, en moviment, en exposició, etc.
Retrat en B/N:   Representació de la figura humana, bé sigui de cos sencer o només la cara, en què es mostrin les qualitats
   físiques o psicològiques de les persones que hi apareixen No s’admeten virats. 
Col·lecció (tema lliure): Col·lecció de 3 fotografies d’un mateix tema (a triar per cada autor), cadascuna sobre el seu suport de 30x40 cm. 
   La puntuació obtinguda correspondrà a la col•lecció en conjunt.
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Concurs Mensual 2020

BASES

BASES LXV CONCURS MENSUAL (2020)

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, llevat de la col·lecció de 3 fotografies a presentar en la convocatòria del mes de desembre. 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 essent 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: concursos@cameraclubsabadell.cat , 
 - web: http://www.cameraclubsabadell.cat/web/enviament-fotos.html ,
 - 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. .

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:   En finalitzar l’any, els tres socis més ben classificats obtindran trofeu.
Canvis categories:  IMPORTANT!!! L’ascens, revàlida o descens de categoria es faran pel mensual. 
  Comptarà el total de punts assolit en els 10 mesos de participació en el mensual.

mailto:concursos%40cameraclubsabadell.cat%20?subject=
http://www.cameraclubsabadell.cat/web/enviament-fotos.html
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Concurs Mensual 2020

BASES (cont.)

Ascens:   Per a l’ascens de categoria s’hauran d’aconseguir les puntuacions totals següents:  
   De Tercera a Segona categoria:  els participants de Tercera que assoleixin una puntuació igual o superior a 150 punts.
   De Segona a Primera categoria:  els participants de Segona que assoleixin una puntuació igual o superior a 200 punts.
   De Primera a categoria d’Honor: els participants de Primera que assoleixin una puntuació igual o superior a 250 punts

Revàlida:   Per mantenir la categoria serà necessària la següent puntuació: 
   2ª categoria:        mínim de 150 punts 
   1ª categoria:        mínim de 200 punts
   Categoria d’Honor:            mínim de 250 punts 

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 deu 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 

David Momblan Villalba
“Paisatges inconscients” 

Sala d’exposicions El Xalet

Casa Golferichs

www.golferichs.org

Adreça:  Gran Via de les Corts 
Catalanes, 491 (Eixample)
Barcelona 08015
Metro:  Urgell i Rocafort (L1)

Horari: dilluns a divendres, de 10 a 20h; 
dissabtes, de 10 a 14h. Dissabtes de 
juliol, tancat.
Entrada lliure.

Fins a l’11 de gener de 2020

Joan Serrano Zoroa 
“Miradas”

Local Social Club Foto Badia

www.clubfotobadia.com

Adreça:  Avda. Mediterrani, 18
Badia del Vallès  08214

Horari: dimarts a dijous, de 18:30 a 
20:30 h. 

Entrada lliure.

Fins al 31 de desembre de 2019

Josep Coté, fotògraf a bord”

Museu Marítim de Barcelona

www.mmb.cat

Adreça:  Avda. de les Drassanes, s/n
Barcelona   08001
Metro:  Drassanes (L3), Paral·lel (L2, L3)

Horari: dilluns a diumenge, de 10 a 20h. 
Tancat: 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de 
gener. 24 i 31 de desembre, tanca a les 
15h. 
Entrada lliure a partir de les 15h.

Fins al 13 d’abril de 2020

http://www.golferichs.org
http://www.clubfotobadia.com
http://www.mmb.cat


14

Exposicions / Concursos Federació

CONCURSOS FCF  GEN - MARÇ  2020

2020-15  XXXIX. Concurs Fotogràfic dels 
Tonis de Manlleu 
Grup Fotogràfic Manlleu
www.gfmanlleu.org 

Admissió: 26/01/2020

2020-8  44è. Trofeu Torretes de Fotografia 
Foto-Film Calella
www.festimatge.org 
Admissió: 24/02/2020 

2020-13  4t. Rally Fotogràfic de Ripollet 
(Festa de Sant Antoni Abat, 16 febrer 2020)
Associació Acció Fotogràfica Ripollet
www.afr.cat 
Admissió: 25/02/2020

2020-19  IV Ral·li Fotogràfic Fine Art 
(fotografia digital) 
Agrupació Fotogràfica d’Igualada
www.afigualada.com 
Admissió: 01/03/2020

 www.federaciofotografia.cat/concursos 

I aprofitant aquestes festes, 
encara podeu visitar...

Viatge a un arxiu

Palau Robert (Barcelona)
Fins al 29 de desembre.

Oriol Maspons, retrospectiva

Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona)
Fins al 19 de gener de 2020.

Sala Aixelà (1959 - 1975)

La Virreina Centre de la Imagte (BCN) 
Fins al 16 de febrer de 2020

La Movida. Crónica de una agitación

Fundació Foto Colectània (BCN)
Fins al 17 de febrer de 2020

Càmera i ciutat

CaixaForum Barcelona 
Fins al 8 de març de 2020

“Gràfica anarquista. Fotografia i 

revolució social 1936-1939”

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

www.arxiufotografic.bcn.cat

Adreça:  Plaça Pons i Clerch, 2, 2ª 
planta  (Ciutat Vella)
Barcelona 08003
Renfe:  Arc de Triomf. Metro: Arc de 
Triomf (L1) i Jaume I (L4) 

Horari: dilluns a dissabte, de 10 a 19h. 
Diumenges i festius, tancat. 

Entrada lliure.
 

Fins al 16 de maig de 2020

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

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