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Octubre
17 d’octubre de 2020.
Lliga Social.
Tema: “SOMNIS”

31 d’octubre de 2020.
FESTiFOTO 2020
Congrés de Fotografia Nocturna i Light
Painting.

Novembre
28 de novembre de 2020.
A les 19.30 h.
Casa de Cultura “Ca Don José”. 
Veredicte del Concurs Calendaria
d’AFCA 2021. Les bases es publica-
rán a la pàgina web.

Durant mes de novembre, al local so-
cial, catalogació de les fotografies pre-
sentades al XXXIX Premi Nacional de
Fotografia “Vila de Canals”

Desembre
14 de desembre de 2020.
Finalitza el plaç d’admisió de les foto-
grafies presentades al XXXIX Premi Na-
cional “Vila de Canals.”

19 de desembre de 2020.
Al Centre Cultural “Ca Don Jose”. 

17 hores.
Veredicte del Premi Nacional “Vila de
Canals”.

LLIGA SOCIAL
2020
17 d’octubre:
Tema: “SOMNIS”

Més informació a la web, 
a les xarxes socials d’AFCAnals.
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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

editorial
magazimfotogràfic

AFCA no s’identifica necessàriament amb l’opinió
de les seues col.laboracions o del contingut dels
articles publicats.

Després de les vacances estiuenques totalment atípiques dona-
da la situació sanitària que ha provocat el covid-19, volem re-
prendre l’activitat a aquesta nova normalitat imposada per la
pandèmia i que hem de ser conscients de prendre totes les me-
sures de seguretat per anar, a poc a poc, desfent-nos d’aquest
virus que ens ha alterat les nostres vides.
Crec que hem de conviure amb aquesta situació i adap-
tar-nos a ella amb tota la precaució necessària per a con-
tinuar donant visibilitat a la nostra cultura fotogràfica, per
anar moguen-nos amb el que més n'agrada fer i per tal
de distraure’ns.
Amb açò intentarem promoure les activitats des del sentit de la
responsabilitat de fer les coses adaptades a la normativa vi-
gent, per poder tornar a gaudir-ne d’ells.
Ens hem replantejat un congrés de fotografia nocturna i light
painting que no té res a veure al que intentarem fer en el mes
de març, i que no es pogué dur a terme. Ara farem que l’acti-
vitat programada s’adapte, com ja he dit, a tot el protocol de
seguretat. No volem deixar de fer aquesta activitat i per tant,
l’hem adaptat.
Tornem a convocar el Premi Nacional de Fotografia “Vila de
Canals” i el nostre calendari anual per a 2021.
Conclourà la Lliga Social que, malgrat la nova disposició que
hem fet al llarg d’aquests mesos de confinament, ha estat molt
participativa i creativa. Esperem que a l’any que ve podem fer
més presencial els veredictes. Igualment, la Lliga d’Eixides s’ha
vist ajornada i no hem pogut gaudir de l’experiència de visitar
pobles, indrets, i conéixer nous companys de fotografia.
Per últim, i donada la situació econòmica que travessen moltes
famílies causades per la recessió econòmica deixada per la
pandèmia, volem aquest any 2020 no posar a cobrament la
quota anual dels socis.
Molt d’ànim i salut.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: 
JOSÉ M. CASTELLÓ I CARLOS ALBELDA
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XXXVIII FIRA DE SETEMBRE
CANALS • 2020concurs

El Jurat format d’esquerra a dreta:

MARAH IRIS VAN EIK
GÜENDOLIN SÁNCHEZ BORSCHEIN

MARI IVARS IVARS

CONCURS FIRA SETEMBRE

Reverència
JOSE MIGUEL CASTELLÓ MOLLÁ
1r. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2020

Ballant
MARI CARMEN PASTOR BORRELL

2n. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2020

Sant Antoni 2014
VICENTE BERMÚDEZ CLIMENT

3r. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2020

Mascletà 1
AMADOR PORCEL ESPINOSA

4r. Premi 
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FINALISTES

PABLO LLÁCER MICÓ

JOSÉ MIGUEL CASTELLÓ MOLLÁ
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DAVID FAYOS PRATS

JOSEP RICARD SOLER MURILLO
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2020

MARI CARMEN PASTOR BORRELL

MARI CARMEN PASTOR BORRELL
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Del 2 d’octubre al 31 de desembre de
2020 a la Caixa Popular i a La Caixa ex-
posarà el fotògraf CARLOS ALBELDA
amb una col.lecció titulada “Jugant amb la
llum del flash”.

Com començares en la foto-
grafia?
Vaig començar fent fotos de reu-
nions d'amics amb les t ípiques
compactes. Fins i tot en l'el 2009,
ja vaig comprar la meua primera
reflex i després de prova-error, li
vaig anar agafant afició.
Sóc autodidacta, encara que des-

prés del pas dels anys, he fet alguns workshops, per a anar millorant en
el tema de la il·luminació.

Quin equip utilitzes?
Encara que la meua primera cambra va ser Nikon, vaig passar molt
prompte a Cànon. De fa un parell d'anys, vaig canviar a Sony perquè
m'ofereix millors resultats per la meua manera de treballar.

CARLOS
ALBELDA

entrevista

TÍTOL EXPO:
JUGANT AMB 

LA LLUM DEL FLASH

MIR ARTE
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El meu equip amb el sòl treballar,
completament Sony. 2 Sony A7 III,
24-70 2.8 GM, 70-200 2.8 GM,
però els que més va utilitzar són els
fixos, Samyang 14 mm i els *sony,
28 f/2, 35 1.8, 55 1.8 i el 85 1.8.

A més d'alguns flaixos nissin, cac-
tus, disparadores, gels,*parabolas,
llanternes càlides i frias.

Què sols fotografiar? I quina
t’agradaria?
Sòl fotografiar de tot, sempre de-
pén dels companys amb qui vaja en
cada sessió. Però el que més m'a-
grada és jugar amb llargues exposi-
cions i tot el que tinga a veure amb
la llum de flaix. ¨crec que és un
món infinitament creatiu¨.

Blanc i negre o color?
Com he dit abans, faig de tot, però reconec que les fotos en b/n, trans-
meten molt més. Però deixant l'opció del color per a algunes fotos.

Utilitzes molt la pos-
producció? Revelat di-
gital, retoc, efectes…..
Encara que en edició em
manege el just, però em
defense, sol ser molt cabot
i preferisc traure la foto de
càmera, encara que haja
d'estar hores per a acon-
seguir-ho. No sóc de fer
muntatges, preferisc trans-
metre en una imatge, el
mateix que jo he sentit en
capturar-la.

CARLOS
ALBELDA
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Fotografs que t’inspiren….
Solc veure moltes imatges per les xarxes i agafar idees, per a després
portar-les al meu terreny. Fins i tot d'escenes de cinema. Sempre busque
analitzar la llum que, per a mi, és el més important.

Solc seguir el treball de: IRVING PENN, PETE TURNER, JENS KRAUER,
ANDREA GEHRKE, FERDINANDO SCIANNA, ROBERT FRANK, ETC.

I dels de hui: VICENTE ESTEBAN, VICTOR LAX, PETER COULSON, PABLO LA-
GUIA, FER JUARISTI, KAKE REGUEIRA, VÍCTOR EL MARC ROJO, etc.

Què vols aconseguir amb la fotografia? Quina és la teua meta?
El primer, és gaudir, ja que és com un hobby i la gent que coneixes en
aquest món. I la meua meta, és continuar creixent i aprendre. Perquè si
et quedes estancat, l'única cosa que em pot passar, és que perda la moti-
vació i em porta a l'avorriment.
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Per què estàs a l’associació?
Perquè m'agrada aprendre dels coneixements dels altres i aportar el meu
granet d'arena, dins de les meues possibilitats. A més, tinc amics en l'as-
sociació que han fet que decidirá estar al grup.

Alguna cosa que afegir…..
Res, que sóc un simple aficionat a la fotografia, que em divertisc molt i si
hi ha algú que puc ajudar o necessite alguna cosa, ací estic.

Però sobretot, donar-vos les gràcies per donar-me està oportunitat de
mostrar els meus treballs en públic. Mai he participat en concursos i en
cap exposició i estic molt agraït per haver confiat en les meues fotos.

Espere que us agrade i haver estat a l'altura de l'exposició.
Moltes gràcies, d’avantmà, per la vostra visita.
Salutacions.

CARLOS
ALBELDA





CONGRÉS 
DE

FOTOGRÀFIA

FESTi FOTO2020

LIGHT PAINTING

NOCTURNA i

Dissabte, 31 d’octubre de 2020

Salutació

No volem quedar-nos sense el nostre FESTiFOTO 2020. No volem cancel·lar el
Congrés de Fotografia Nocturna i Light Painting. Entenem que la situació creada
per la COVID-19 ha estat molt greu i no podem baixar la guàrdia. Entenem que la
cultura ompli també les nostres vides i ens fa gaudir d’aquelles activitats que més
ens agraden. Per això, hem preparat un Congrés que s’adapte a la nova normalitat
amb totes les mesures i normatives que la llei ens marque. Serem responsables i exi-
girem responsabilitat a cadascú que compartisca aquesta activitat.

Hem preparat un programa de conferències i presentacions de material a càrrec
dels fotògrafs que podran assistir. Tindrem un aforament limitat que farà que molta
gent no puga assistir presencialment al Congrés, però hem previst una realització
en directe per streaming perquè ho puga veure tothom. 

És la situació que tenim i esperem que al proper any pugam reunir-nos tots, de bon
gust, i omplir de més activitats presencials el Congrés. Per últim, volem donar les
gràcies a tots els que estan lluitant contra aquesta pandèmia, a tots els col·lectius
que treballen per a garantir la nostra sanitat, seguretat, educació, necessitats dià-
ries, etz. i expressar el nostre condol a les famílies, que esta malaltia, se’ls ha em-
portat a les persones estimades.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA
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Antonio va nàixer a Jumilla, Múrcia, va començar a practicar fotografia en
2008 i prompte es va convertir en una passió per a ell, li encanta la fotogra-
fia de naturalesa, i en 2010 va descobrir la fotografia nocturna i la llarga ex-
posició i es va enamorar de les seues possibilitats, en light painting porta cre-
ant coses des de 2015, des de llavors no ha parat d'investigar amb noves
idees, efectes, eines…

Li agrada experimentar amb moltes coses, sobretot amb el light painting més
artesanal i creat amb les mans, li atrau crear personatges i efectes de llum va-
riats, i buscar o fabricar les eines amb les quals aconseguir-los, per a poder
donar vida a certes idees, des d'algunes escenes més realistes, fins a altres
més abstractes, també li agrada experimentar amb altres recursos com: les ro-
tacions, els caleidoscopios, els objectius modificats, la múltiple exposició, els
canvis d'objectiu, diafragma, enfocament, o trípode, per a la creació d'imat-
ges més complexes, i normalment, més de fantasia.

FESTi FOTO2020

Antonio
Martínez Tomás
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Darío Cuesta naix a Colmenar d'Orella (Madrid), un altre boig apassionat
per la fotografia. Li agrada aprofitar tots els moments de llum idònia possibles
que la naturalesa li brinda.

En aquests escassos 6 anys practicant fotografia ha bussejat en diverses disci-
plines com el paisatge, alguna sessió de retrats i una mica d'arquitectura...
Encara que la seua última etapa ha estat més centrada en la fotografia noctur-
na i la pintura de llum en el paisatge o escena, trobant en la nit la tranquil·li-
tat necessària per a poder plasmar en imatges aqueixos mons que habiten en
la nostra imaginació i aqueixos colors especials i capritxosos dels cels noc-
turns. La lluentor de les estreles o el grandiós de contemplar i fotografiar la
Via Làctia a la meitat de la més negra foscor.

Sol buscar escenaris en cases antigues, estacions abandonades, vehicles i tot
tipus d'abandó. Llocs que gràcies a la fotografia nocturna il·luminada aconse-
gueixen transportar-nos a un altre temps i fins i tot retornar aqueixos vehicles
o llocs a la vida per uns segons i per sempre en una fotografia.

Els seus projectes més immediats passen per continuar gaudint de la fotogra-
fia i els amics i moments que aquesta li fa gaudir.

www.dariocuesta.com

Dario
Cuesta
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Alejandro Martín és més conegut com Darken. Comença en la fotografia l'any
2010 amb la seua primera rèflex, i va haver de descarregar-se un simulador
de càmera rèflex i aprendre que era això dels ISO, els F, l'obturador, etc, per-
què tot el que feia eren fotos blanques o negres. Al principi feia fotografia de
spotting ifotografies d'aviació. 

A poc a poc anava triant el que més li agradava fer que és la fotografia de
paisatges amb cases, masos en ruïnes i la fotografia Light Painting, que va ser
per casualitat, realitzant una foto amb poca llum i en automàtic, per la qual
cosa li va eixir una fotografia amb traços de llums de cotxes molt curiosos.

Va continuar fent més fotografies creient que havia descobert alguna cosa es-
tranya i es va adonar que no, que el Light Painting feia molt que es s’havia
descobert. I es va posar a la feina i amb el temps va anar provant tècniques
amb artefactes lluminosos de fabricació pròpia i evolucionant fins que ja li co-
mencen a agradar els treballs que feia. Això li va donar la satisfacció d'ex-
pressar emocions i sentiments pintant amb llum en la cambra. A partir d'ací
deixa créixer la seua imaginació i expressar diversos tipus de fantasies inten-
tant crear plantes o com ell les denomina “Plantiformas Darkenianas”.

Alejandro
Martín

FESTi FOTO2020



Nascut a Madrid. Fotògraf en una empresa dedicada al tèxtil i moda.

Va descobrir la fotografia nocturna a la fi de 2016, sent ja en 2017 quan co-
mença a ser hipnotitzat pel light painting.

Aprenent les tècniques de grans fotògrafs nocturns i lightpainters, els que li
van impulsar al fet que aquest hobby al principi, es convertira en una gran
passió, desitjant que arribe l'ocasió de traure la cambra i les llums per a gau-
dir d'un altre gran moment de llum.

Predomina en el seu estil el retrat i paisatge nocturn, mesclant-lo en algunes
ocasions amb arquitectura i poder aconseguir tons freds/càlids, i models amb
faldes enormes i estilismes que facen centrar l'atenció en el retrat.

Instagram/ @pedrorealb 

Facebook/ Pedro Real 

Pedro
Real
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            PROGRAMA
                 CENTRE CULTURAL PAPA CALIXTE III

�  09:30   Entrega d’acreditaciones. 
�  10:00   Olympus en escena.
�  10:30   Ponència d’Alejandro Martín.
�  12:15   Ponència d’Antonio Martinez Tomás.
�  13:45   Visita a l’exposició col·lectiva del fotògràfs del congrés.
             a la Casa de Cultura Ca Don José.

�  16:30   Light Painting paradise (Demo Linterns Ryus).
�  17:00   Ponència de Dario Cuesta.
�  18:45   Ponència de Pedro Real.
�  21:00   Fi del congrés.

               El congrés es retransmetrà en streaming pel canal youtube
d’AFCA per a tot el públic que no podrà assistir en directe a
les conferències donada la limitació d’aforament.

               Normativa COVID-19
               • Obligatori l’ús de mascareta.
               • Es recomana evitar aglomeració a l’entrada. Caldrà guardar

la distància de seguretat que marca la llei.
               • S’identificarà a tots els assistents per tal de garantir la segu-

retat de l’esdeveniment.
               • Les butaques estan limitades i es disposaràn segons la nor-

mativa vigent.
               • Utilitza gel desinfectant per a fregar-te les mans.
               • Utilitza la catifa desinfectant per al calçat.FE
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AFCA
2021

CALENDARI
BREUSNOTÍCIES

Tornem a convocar el concurs per a l’elaboració del CALENDARI D’AFCA de
2021, que omplirà les nostres sobretaules durant tot l’any que ve. El dia de la
presentación de les fotografíes és el 28 de noviembre de 2020 a partir de les
19.30 hores a la Casa de Cultura “Ca Don José”. La temática són les quatre es-
tacions, amb les seccions de primavera, estiu, tardor i hivern. Pots presentar dues
fotografíes per cada secció. Per a més información i les bases completes les tro-
baras a  www.afcanals.es
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XXXIX
PREMI NACIONAL DE
FOTOGRAFIA “VILA DE CANALS”

S’ha convocat una nova edició
del Premi Nacional de Fotografia
“Vila de Canals” sobre temática
lliure, en blanc i negre, i amb
premis a les dues mil lors
col.leccions presentades. Les
fotos soltes sols competirán per al
premi Social. Des de l’1 de
novembre fins al dia 14 de
desembre de 2020, poden
remetres les fotografies a l’AFCA,
apartat de correus, nº 98, de
46650 Canals, i  demanar,
igualmente, les bases de la
convocatòria. 

Mes informació a:

www.afcanals.es

BREUSNOTÍCIES

Col·lecció guanyadora 2019
de José Ramón Luna






