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4ON POTS ANAR A FER FOTOS ?

Es troba a la localitat de Cardona i és probablement la fortalesa medieval més important de 
Catalunya. Està situat sobre un turó que domina la vall salina i la vall del Cardener. 
Va ser construït l’any 886 per Guifré el Pilós. D’estil romànic i gòtic, inclou l’anomenada Sala 
Daurada i la Sala dels Entresols. 
Actualment el castell alberga el Parador Nacional de Turisme “Ducs de Cardona” i ha estat 
inclòs entre els deu millors castells d’Europa amb allotjament.

Ubicat sobre la vall del Tenes, el seu encant voreja bona part dels Cingles de Bertí per la part 
de ponent. El monestir és el primer edifici que es troba en creuar l’abrupte cinglera per l’ano-
menat pas de la foradada. L’església de Sant Miquel, una bonica capella construïda al segle 
X es troba endinsada dins una balma. La segueixen un petit museu i una sala d’audiovisuals. 
Més endavant hi trobarem la primera cova, poc abans de l’enorme salt d’aigua del riu Tenes. 
Seguint l’itinerari s’arriba a l’ermita de Sant Martí construida al segle IX. Finalment s’arriba a 
la Cova de les Tosques. Després del camí de baixada per la muntanya i de creuar la porta 
d’entrada, el primer espai on arriba el visitant és la Plaça de l’Abadia. La seva arquitectura 
encaixa amb la muntanya que li fa de paret de suport. Al seu costat hi ha un rierol de petits 
llacs que reben l’aigua freda de les pluges que es filtren lentament per la roca.

per  Antoni Sesen

Castell de Cardona

Sant Miquel del Fai



A LA XARXA
per  Antoni Sesen

Galeria de les millors fotografies 2013 segons Reuters. 
http://www.huffingtonpost.es/2013/12/08/mejores-fotos-del-ano-2013_n_4389099.html#slide=3186069  

Sens dubte una bona selecció que val la pesa repassar, segur que passareu una bona estona gaudint 
d’elles. Mitjançant el visualitzador les podeu anar passant i alhora llegir una petita ressenya de 
cadascuna.

Pàgina d’Andrzej Dragan
http://www.andrzejdragan.com/

Conegut fotògraf polonès, especialitzat en retrats i que ha aconseguit crear escola amb el seu peculiar 
estil. Integra a la perfecció la qualitat de bones fotografies amb un tractament digital original i amb 
un efecte dramàtic realment sorprenent. Tant és així, que ha creat escola i es poden trobar moltes 
variants al seu estil, imitadors i també seguidors, arribant a conèixer-se com “efecte Dragan” o “efecte 
draganitzat”. Val la pena perdre una estona a la seva galeria per gaudir dels seus sorprenents retrats.

Pàgina d’Hugo Rodriguez: 
www.hugorodriguez.com

Interessant pagida on trobarem tot tipus d’informació, articles variats i diversos tutorials. Molt interessant 
tot el que fa referència a perfils de color i calibratge de monitors. 
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LA FOTO DEL BLOG
Publicada per Jordi Tormo, el 27 d’Abril

  

 Consol ha dit...
 Molt maca i una tècnica excel·lent.
 

 Adolf Belio ha dit ...
 Geometria pura, molt maca.

 Ferran ha dit...
 Molt ben vista.

I love PhotoWalk AFJO !!

I love PhotoWalk AFJO !!

I love PhotoWalk AFJO !!

 Marina Arimany ha dit...
Quina foto més preciosa!!! M’encanta!!

Xavi Torruella ha dit...
És molt “neta”. Transmet tranquilitat..M’agrada!

Rafa Fernández ha dit...
Simple pero efectiva. 
M’agrada !!
El peu de text fantàstic....

Antoni ha dit...
Molt bona, amb un nuvolet ja seria rodona del tot.

6



7FOTOLLIGA guanyadors

Abril. 
Balcons

Rafa Fernández

Maig. Fenòmens metereològics. Ferran Amelibia



TECNOLOGIA

És un adaptador que converteix un flash es-
tàndard en un flash anular. Es pot fixar al flash 
mitjançant un velcro, de forma que queda in-
tegrat en el flash estàndard, per tant totes les 
prestacions del flash speedlite són aplicables 
a l’anular. 

 Adaptador flash anular O-FLASH Aputure Amaran Halo AHL

És un làmpada anular de leds, que permet tre-
ballar amb llum contínua o com a flash.
Es pot ajustar la potència i que s’activi tot el flash 
o només la part esquerra o dreta.

Característiques tècniques

Número guia: 15
Distància: 5 cm a 150 cm
Nombre de leds: 60
Temperatura de color: 5500 K
Consum: 6 w.
Preu: 51 €, inclou anells adaptadors per a la 
majoria d’òptiques.

 Característiques tècniques

Aquest és un tipus de flash molt específic, per a fotografia macro. La torxa del flash anular, com el seu propi nom indica, té forma 
d’anell, i es situa al voltant de la vora anterior de l’objectiu per aconseguir una il·luminació uniforme.

Fixació: Sistema de corretja i velcro.
Diàmetre exterior i interior: 190 i 109 mm
Canals: 4 canals.
Compatible amb flaixos amb marc no superior 
a 82 x 47 mm.
Preu: 36 €

El flash anular 8



9Dijous, mercat, per Ester Garcia i Xavier Torruella

Dijous, mercat

Aquest és el títol de l’exposició temporal que podeu trobar aquests dies i fins el 14 d’agost a l’edifici de l’ajun-
tament de Granollers a la Plaça de la Porxada.

L’EXPOSICIÓ



10Dijous, mercat, per Ester Garcia i Xavier Torruella

Es tracta d’una petita selecció d’algunes de les fo-
tografies més antigues del mercat de Granollers que 
formen part de l’Arxiu Municipal de Granollers. La 
majoria són imatges de les acaballes del segle XIX i 
també dels anys trenta del segle passat, una joia per 
als qui els agradi descobrir com es realitzava una de 
les activitats més importants de la nostra ciutat.

Un recorregut també, per les places que van acabar 
agafant el nom d’allò que es venia i es comprava: la 
plaça de l’Oli, de les Olles, dels Cabrits, del Bestiar i 
dels Porcs, places on avui dia encara hi ha parades 
ambulants els dijous.

No us podeu perdre la imatge que obra l’exposició, 
i que no és altra que la nostra plaça de la Porxada 
en ple bullici de dia de mercat, emmarcada entre el 
1880 i el 1887, just abans que quedés reixada. Si us 
fixeu bé en els edificis, veureu que no hi havia cons-
truït encara l’actual ajuntament!

Un recull de moments àlgids de la nostra ciutat, amb 
protagonistes d’un altre temps, que bé val la pena 
admirar. 

Si teniu un moment, i us agrada el mercat, no dubteu 
en acostar-vos fins a l’ajuntament; aquesta exposi-
ció gratuïta us farà gaudir d’un viatge en el temps i 
ben segur que, com nosaltres vam fer, intentareu re-
conèixer llocs ben memorables de la nostra ciutat per 
esbrinar com eren ahir i com són avui.

L’EXPOSICIÓ



11Dijous, mercat, per Ester Garcia i Xavier Torruella

Aprofitem per felicitar l’Arxiu Municipal de Granollers, per les fantàstiques exposicions que ens ofereixen tot sovint i 
que ens ajuden a conèixer millor la nostra ciutat; No deixeu de fer-ho!!

L’EXPOSICIÓ



12L’ENTREVISTA 
Josep Jerez per  Montserrat Mas

Josep Jerez Perellón, té 80 anys, 
és el soci número u i és el Presi-
dent de la Associació des que es 
va fundar l’any 2002.

D’on i com va sorgir la idea de fer una Associació Fotogràfica? 
Un reduït nombre de persones (Consol Areñas, Montse Traveria, Pepi Men-
doza, Fina Diaz, Agustí Gonzalez i jo) anàvem participant en diversos cursets 
de fotografia. Uns dos per any al llarg d’uns dos anys. La major part dels cur-
sets eren impartits per la Rosa Iglésias, fotògrafa de La Garriga, un altre dels 
professors va ser Carles Obando. La Rosa va comentar-nos que ja ens havia 
ensenyat tot el que necessitàvem, però nosaltres volíem seguir trobant-nos, 
practicar la fotografia tots junts i continuar l’amistat que havia sorgit entre no-
saltres. 

Com es va materialitzar aquesta idea?
Personalment vaig fer els tràmits per donar d’alta l’associació. Per poder fer 
servir el nom de Jaume Oller, el Departament de Justícia de la Generalitat ens 
va demanar un permís de la família Oller, el qual vàrem aconseguir. 
Després s’han anat donant d’alta més socis, i, moltes vegades un en portava 
un altre; com per exemple el cas de la Marta Buil que va portar en Juanjo Vera. 
El qual ha participat molt activament, com a secretari, impulsant la nostra As-
sociació. 

Com veus el futur de l’Associació?
Creixent i molt esplèndid. A més l’Ajuntament té cura de nosaltres ja que té en 
compte que som una  bona entitat cultural i que contínuament organitza ac-
tivitats i cursets a l’entorn de la fotografia. I el més important, i que no voldria 
que es perdés, és que som com una família.
 

Personalment, l’afecció a la fotografia des de quan?
Des que els meus fills eren petits i volia retratar-los. Primer tenia una màquina 
molt senzilla i la Paquita, la meva esposa, va anar col·leccionant uns punts en 
les compres fins aconseguir tenir una càmera Verlisa-color, una bona eina. Fins 
i tot quan un dels meus fills es va casar se la va emportar de viatge de nuvis.

Què prefereixes, digital o (analògica) la tradicional ?
De jove vaig fer un curs per correu del CCC sobre fotografia i revelat en blanc i 
negre i a casa vaig muntar un petit laboratori. Però, la digital és una “gozada”! És 
increïble, pots veure la foto a l’instant i després amb l’ordinador la pots arreglar. 

En quina modalitat de fotografia et sents més còmoda?
En la fotografia de carrer i fent fotos a objectes buscant alguna idea o metàfo-
ra, que faci pensar o interactuar els espectadors, que provoquin algun tipus de 
reflexió.

Quin és el teu tema preferit? 
Cada dia tinc el goig de poder recollir un record, és com una història documen-
tada dia a dia. 

La fotografia com a art o com a document?
Per a mi la fotografia és un document però també busco que sigui art. La foto-
grafia sempre té una part artística. Personalment en faig dels dos tipus unes més 
documentals altres més artístiques, com postes o sortides de sol, paisatges,...

En quines activitats t’agrada més participar?
Participo molt de gust en qualsevol. En rallis per poder compartir i estar amb 
gent i per la relació que es crea. En exposicions pel fet de poder mostrar les 
fotografies que és, per a mi, com un premi. Però, potser, el que més em com-
plau de la fotografia és quan algú em demana una foto i mostra la seva satis-
facció quan la hi dono. 

Classifiques i ordenes el teu arxiu fotogràfic?
Sí, per mesos i dins dels mesos per temes i a vegades per funcions específiques 
dins dels temes.



L’ENTREVISTA

I ara, gaudiu de les seves fotografies

Practiques altres hobbies o afeccions?
Ara sols caminar. Però sempre he estat molt esportista he practicat tennis i bicicleta, això sí sempre sense competir, sols pel fet de fer 
exercici físic.

Moltes gràcies, Josep, per fer-nos partícips de les teves inquietuds i experiències. I per molts anys pels teus recents 80! 

Josep Jerez per  Montserrat Mas 13
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19EL FOTÒGRAF

Naturalista, fotógrafo y escritor vocacional desde una edad muy temprana, he desarrollado mi pasión por la 
naturaleza en diversas facetas laborales de una forma autodidacta. 
Mi trabajo global ha tratado de divulgar los valores naturales, desde el ecologismo y el voluntariado en un 
principio, y luego desde la vida laboral. Hacia esos fines he escrito artículos, dirigido programas de radio o 
asesorado entidades públicas y privadas durante años..
Como fotógrafo de naturaleza, aficionado desde los doce años, profesional desde los 22, fui admitido en 
agencias internacionales especializadas como Planet Earth Pictures y en Oxford Scientific Films, aunque final-
mente en 1993 comencé a trabajar con la Unidad de Historia Natural de la BBC, que actualmente se comer-
cializa como Nature Picture Library. En España he trabajado con Nature and Travel (Actualmente Spain Photo 
Stock) y con algunas agencias de forma parcial. Buena parte de mi trabajo directo para clientes ha ilustrado 
revistas y publicaciones editoriales. También he publicado muchas imágenes en campañas de turismo de la 
Costablanca, exhibidas en ferias internacionales como FITUR.

¿Tu fotografía es básicamente de naturaleza, te gustaría tocar otros te-
mas?

Fue por esta razón por la que abordé el proyecto “Un año de fotografía”, ahora 
realizo muy diferentes disciplinas como retrato, street, arquitectura… y para el 
programa hice moda, social, producto, industrial, envolvente… Creo que esta 
apertura me ha enriquecido como fotógrafo y me ha hecho poder elegir de nue-
vo regresar a la naturaleza, por mi propia reafirmación en lo que es mi vocación.

¿Qué trabajo te gustaría hacer y todavía no has hecho?

He preparado un proyecto de FOTOTV online 24 horas que sigue al de “Un año 
de fotografía”. Es un proyecto difícil que precisa de una esponsorización casi 
completa. El año que viene será el que trate de hacerlo realidad.

José Benito Ruiz, fotògraf de natura, per Frederic Monmany

Eres un amante de la Naturaleza, ¿Qué lugar es el más mágico, a nivel 
fotográfico, que has visitado?

A mí me gusta mucho la costa, y en este sentido la isla de Ibiza me parece es-
pectacular, lo que también se complementa con la fotografía submarina, en la 
que las baleares son un paraíso. También recomendaría la costa asturiana y cán-
tara. Si es un lugar en el extranjero a mi me motiva especialmente Namibia, tanto 
por el paisaje como por la fauna. La costa también ofrece muchas posibilidades.

Tus fotos, en general, están muy trabajadas, ¿a una foto de exposición 
cuanto tiempo de postprocesado le dedicas?

Bueno, no se qué sensación transmiten, pero muchas son improvisadas, otras 
fruto de la experiencia y otras son regalos que surgen por suerte y fenómenos de 
la naturaleza. Las proceso en un máximo de 8 segundos, lo que tardo en hacer 
un ajuste general de niveles e introducir datos en los campos IPTC. Pertenezco 
a la corriente Only RAW y trato de sacar la foto acabada desde la cámara.

19



EL FOTÒGRAF

Impartes muchos cursos y seminarios, te gusta compartir tus conoci-
mientos, ¿Ha aumentado el nivel de los aficionados gracias a la facilidad 
del digital?

Yo creo que no, que el nivel de la fotografía en general se ha elevado por la for-
mación que se imparte desde diferentes niveles: cursos, libros, pdf´s… y por el 
esfuerzo de los propios autores, buscando respuestas en la pintura, en la foto-
grafía clásica y otras artes. El soporte digital hace todo más rápido y más fácil 
pero no conozco muchos fotógrafos que sean conscientes de que se trata de 
una herramienta formativa.

¿Qué consejo básico puedes dar a un principiante?

Pues habría varios: 
-El primero es precisamente la formación. Primero hay que aprender, descubrir y 
afirmar el gusto propio, buscar mensajes, conceptos, afrontar proyectos, porta-
folios…
-La paciencia. Los resultados no vienen de forma rápida, son fruto de un proceso 
en muchos casos.
-Pensar a corto, medio y largo plazo. Es decir, tener una estrategia y unos obje-
tivos.
-Preparar bien cada imagen, siempre hay tiempo para la improvisación.

Les seves fotos de natura transmeten una gran sensació d’harmonia i destil·len un “savoir faire” impressionant.

Ara podeu gaudir-les, ens n’ha enviat moltes com que no sabíem quines triar les hem posat totes.

José Benito Ruiz, fotògraf de natura 20
¿Cuáles son tus fotógrafos de referencia?

Sobre todo los clásicos. Ernst Haas, Karl Blossfeldt, Henry Emerson…
De los contemporáneos admiro mucho la obra de Pal Hermanssenn o de 
Jan-Peter Lahall.
Entre los autores españoles me gustan mucho algunos jóvenes autores que es-
tán destacando en la fotografía de naturaleza.

¿Cómo ves el futuro de la fotografía profesional?

Pues creo que ya está claro que todo se mueve y cambia mucho más rápido de 
lo que estamos acostumbrados. Es necesario buscar nuevas fórmulas, tener un 
ojo en las nuevas tecnologías y dedicar un poco más de tiempo a pensar, escu-
char y aprender. Por mi experiencia con FEPFI y la AFPV creo que es muy reco-
mendable que los fotógrafos profesionales sigan buscando conllevar proyectos 
propios y desarrollando trabajos en equipo.

Gràcies.

http://josebruiz.com

http://josebruiz.com
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EL REPORTATGE

La festa de Sant Roc, que cada any renova el vot de vila que es va fer al Sant per haver acabat amb la terrible epidèmia de la 
pesta a principis del segle XVII a Arenys de Mar, està protagonitzada pels grups de joves macips (originàriament encarregats de 
descontaminar els cadàvers dels morts de pesta) i captadores (recullen els diners amb unes barretines) que recorren els carrers 
i cases particulars de la vila remullant i fent broma amb els vianants i conductors.

Els joves donen a la festa un toc d’irreverència. Vestits amb camisa blanca, faixa vermella, corbatí i espardenyes, durant tot el 
matí del 16 d’agost, diada de Sant Roc, entren a les cases a fer la recapta brandant almorratxes guarnides amb alfàbrega i as-
pergint l’aigua de colònia que duen dins, en senyal de purificació.

Els macips tenen llicència per tocar els timbres de les cases dels veïns, entrar-hi i remullar, amb irreverència respectuosa, els que 
encara dormen. Alguns ja els esperen amb menjar i beguda, però d’altres ni els obren la porta. Els macips també aturen el trànsit 
de vehicles pels carrers i conviden als conductors a baixar per ser remullats. Si no baixen no els deixen passar.

En el seu recorregut pels carrers ruixen a tothom que es troben pel camí amb l’aigua perfumada amb alfàbrega que duen a les 
almorratxes. Les comitives de macips, que van acompanyades cada una d’elles per un músic que toca el flabiol i el tamborí, 
també fan visita a diferents espais socials de la vila, com el casal d’avis, l’hospital i la casa de determinades personalitats locals. 
Durant el trajecte, els macips i macipes improvisen sardanes en els creuaments de carrers, fent gresca i gatzara.

La festa es clou amb la tradicional Dansa d’Arenys a la plaça a càrrec de l’Esbart Maragall.

La remullada perfumada dels macips i captadores. Arenys de Mar (el Maresme), 16 d’agost

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 39



EL REPORTATGE

Sortida de les colles desde les escales del Mercat Municipal

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 40



EL REPORTATGE

Recolecta de diners

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 41
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Els més joves truquen a les cases

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 42
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Remullada als vianants

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra
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Remullada als vehicles

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra
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Toca carregar les almorratxes

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 45



EL REPORTATGE

Els veins conviden a esmorzar als macips

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 46
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Copes i Almorratxes

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra



EL REPORTATGE

Qualsevol racó és bo per ballar una sardana

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra 48
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Flabiol i tamborí

Festa de Sant Roc a Arenys de Mar, per Jordi Saavedra
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Aquesta publicació digital està dirigida als socis de l’AFJO, no té cap ànim de lucre i totes les fotos publicades tenen dret d’autor.

Associació Fotogràfica Jaume Oller
Centre Cívic Jaume Oller, Mare de Déu de Montserrat, 47 08401 Granollers
afjaumeoller@gmail.com  |   http://www.afjaumeoller.cat/
Disseny i maquetació: Alba Luís   |   Correcció: Magda Noguera
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