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afca activitats

Maig
8 maig.
19 h.
Lliga Social.
Tema: “Triangles”

28 de maig de 2021
IES Francesc Gil de Canals.
11.15 h. Xerrada de Frodo Alvarez i Iris
Cebrian amb demostracions en directe
sobre fotografia light painting.
Casa de Cultura Ca Don José.
18.00 h. Lliurament d'acreditacions.
Av. Vicente Ferri.
19.00 h. Visita exposició col.lectiva dels
fotògrafs del congrés.
Centre Cultural Papa Calixte III
19.30 h. Presentació acte demostració
noves eines
20.30 h. Ponència de DARIO CUESTA.

29 de maig de 2021
Centre Cultural Papa Calixt III.
09.30 h. Entrega acreditacions
10.00 h. Ponència de JOSÉ MOROÑO
12.00 h. Ponència de DAVID ARAUJO
14.00 h. Pausa dinar.
16.30 h. Ponència de LADIES OF THE
LIGHT
18.30 h. Ponència de PEDRO REAL
21.00 h. Fi del congrés.

31 de maig de 2021
IES Sivera Font de Canals.
11.15 h. Xerrada de Frodo Alvarez i Iris
Cebrian amb demostracions en directe
sobre fotografia light painting.

Juny
4 de juny de 2021
IES Sivera Font
11.15 h. Xerrada de Tino Soriano sobre
fotografia de viatges. 
20.00 h. Inauguració de l’exposició Spe-
culum Banyoles a càrrec de l’autor.
L’exposició romandrà oberta del 5 al 17
de juny de 2021.

5 de juny de 2021
Casa de Cultura Ca Don José.
Taller Anatomia d’una foto de Tino Soriano
De 9.30 a 13.30 h.
De 16.30 a 19.30 h.

Centre Cultural Papa Calixte III
20.00 h. Conferència de Tino Soriano ti-
tolada Treballant per a National Geo-
graphic 

6 de juny de 2021
Casa de Cultura Ca Don José.
Taller Anatomia d’una foto de Tino Soriano
De 10 a 13.30 h.

19 de juny de 2021.
Lliga Social.
Tema: “Natura”

26 de juny de 2021
A les 16.30 h.
Casa de Cultura Ca Don José.
Assemblea general ordinària.

LLIGA SOCIAL
2021
4.- 8 de maig: “TRIANGLES”
5.- 19 de juny: “NATURA”

Bases a la nostra pàgina
www.afcanals.es
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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.

Fa un any que editarem el nostre numero 100 en ple confi-
nament sense poder fer cap activitat a causa de la pandè-
mia del COVID-19. Un any després, el virus encara està
present a les nostres vides, la vacunació va prou avançada i
se’ns permet fer activitats en restriccions amb les mesures de
seguretat oportunes.

La lliga social ha sigut una de les poques activitats que hem
pogut continuar fent per videoconferencia, el que ens ha
permés seguir en contacte i no perdre la nostra dinámica.

Ara tornem a promoure el FESTiFOTO. Una nova edició ens
portarà a gaudir de la fotografia nocturna i light paintig i la
fotografia d’autor, en esta ocasió amb Tino Soriano.

La novetat d’enguany es que el nostre festival tindrà una du-
rada d’uns deu dies amb dos caps de semana on tindrem
dos activitats ben diferenciades com la fotografia de light
painting i la fotografia de carrer i viatges. També, volem
apropar la fotografia a les noves generacions, i sobretot, als
estudiants de secundària, que es troben en una época on
han de pendre decisions per al seu futur, i els mostrarem el
món de l’art fotogràfic amb les conferències que es realitza-
ran als dos instituts de la nostra població a càrrec dels fotò-
grafs que hem convidat al Festifoto.

Tenim una nova oportunitat per a rependre l’activitat presen-
cial i esperem que gaudiu del nostre Festifoto 2021.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: 
DAVID ARAUJO
TONI SORIANO
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FESTi FOTO 2021

Darío Cuesta naix a Colmenar d'Ore-
lla (Madrid), un altre boig apassionat
per la fotografia. Li agrada aprofitar
tots els moments de llum idònia possi-
bles que la naturalesa li brinda.

En aquests escassos 6 anys practicant
fotografia ha bussejat en diverses dis-
ciplines com el paisatge, alguna ses-
sió de retrats i una mica d'arquitectu-
ra... Encara que la seua última etapa
ha estat més centrada en la fotografia
nocturna i la pintura de llum en el pai-
satge o escena, trobant en la nit la
tranquil·litat necessària per a poder
plasmar en imatges aqueixos mons
que habiten en la nostra imaginació i
aqueixos colors especials i capritxo-
sos dels cels nocturns. La lluentor de
les estreles o el grandiós de contem-
plar i fotografiar la Via Làctia a la
meitat de la més negra foscor.

Sol buscar escenaris en cases anti-
gues, estacions abandonades, vehi-
cles i tot tipus d'abandó. Llocs que
gràcies a la fotografia nocturna il·lu-
minada aconsegueixen transportar-
nos a un altre temps i fins i tot retor-
nar aqueixos vehicles o llocs a la vida
per uns segons i per sempre en una
fotografia

Els seus projectes més immediats pas-
sen per continuar gaudint de la foto-
grafia i els amics i moments que
aquesta li fa gaudir.

www.dariocuesta.com
www.facebook.com/dario.cuesta.35
www.instagram.com/dario_cuesta_photo

DARIO
CUESTA
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José Moroño va nàixer a Cartagena (Múr-
cia) en 1966 i als 12 anys es trasllada fins
a l'illa de Gran Canària on resideix ac-
tualment.
Va estudiar informàtica i posteriorment va
treballar durant 8 anys com a tècnic i pro-
gramador de sistemes informàtics.
L'any 1995 oposita al Cos de Policia Lo-
cal de Las Palmas de Gran Canaria, on
roman en l'actualitat sent membre de la
Unitat d'Atestats.
Apassionat de les motos pateix un acci-
dent de circulació en 2001 que li impe-
deix continuar practicant el seu esport fa-
vorit, el futbol. És arran d'aquest accident
quan es refugia en la fotografia i comença
els seus primers passos en aquest apassio-
nant món.
Després de provar en diferents disciplines
fotogràfiques, natures mortes, paisatge,
producte, models etc., descobreix la tècni-
ca Light Painting arran d'una fotografia

d'Eric Paré que per casualitat cau a les
seues mans. Des de llavors no ha deixat
d'indagar i formar-se en la qual per a ell
és sens dubte la seua gran passió.
Autodidacta de la fotografia, no professio-
nal, que intenta millorar dia a dia apre-
nent dels altres i alhora ajudant a totes
aquelles persones que s'interessen per
aquest art del Light Painting.
En 2019 crea la marca LightpaintingLpa
(Light Painting Las Palmas) amb la intenció
de fomentar aquesta tècnica a les Illes
Canàries i que cada vegada se sumen
més persones i la practiquen.
Ha realitzat diferents tallers, cursos, xarra-
des i conferències dedicades al Light*Pain-
ting, amb la finalitat de donar a conéixer
aquesta tècnica a la resta de fotògrafs de
l'illa.
Recentment ha inaugurat la seua pàgina
web, www.lightpaintinglpa.es, dedicada
íntegrament a la tècnica Light Painting.

JOSÉ
MOROÑO
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Nascut a Barcelona en 1976, des de
fa molts anys que sempre m'ha agra-
dat la fotografia en general, la meua
primera reflex va ser una Nikon F65
que encara la mantinc, li tinc aqueix
afecte especial…

En el 2014 em vaig comprar una Ni-
kon D3100 i és amb la qual realment
vaig començar a aprendre en manera
manual amb les meues primeres foto-
grafies nocturnes i de light painting.

Des de llavors ha sigut un constant
aprenentatge i que hui dia continue
aplicant, en el 2016 em vaig comprar
una Nikon D7100 semi-professional i
en el 2018 per fi em vaig comprar la
meua esperada ful l  frame Nikon
D750 amb la qual seguisc actualment.

Per a mi el Light Painting és infinit, el
límit el posa un mateix....gaudisc molt
de tot el que em brinda la fotografia i
espere poder continuar fent-ho durant
molt de temps.

DAVID
ARAUJO
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Ladies of the Light és un duo format
per les dues fotògrafes de Barcelona
Isabel Herrera i Mabel Salgado.

Naix al principi per la necessitat d'a-
companyar-nos mútuament en les eixi-
des nocturnes, però sobretot per a
conjuminar força com a dones que
ens agrada el Light painting i la foto-
grafia nocturna, a realitzar projectes
juntes. Comencem amb un projecte so-
bre Psicopatologies, que encara treba-
llem.

Però el nostre projecte més ambiciós
és A la LLUM DE LES DONES. On
amb la nostra tècnica hem donat llum
a dones conegudes i altres no tant.

Hem seleccionat per a aquest projecte
24 dones. Hem investigat la seua vida
per a donar forma a les nostres foto-
grafies.

Aquest projecte va ser presentat per
primera vegada en el congrés de foto-
grafia de llarga exposició al juliol de
2019 en Ares (Galícia). Després ho
hem anat presentat en diferents cases
de cultura.

Aquest 2020 hem començat A la Llum
de les dones 2.0, ja que volem conti-
nuar donant llum a dones que estan
en l'ombra.

Instagram: @ladiesofthelight
@fotografiaisaherrera
Facebook:
www.facebook.com/isabelherrerafoto-
grafia
www.isaherrera.es/
www.mabelsalgado.net
Instagram: @mabelsalgadophoto
500px: Mabel Salgado Lapuente

LADIES
OF THE
LIGHT
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Nascut a Madrid. Fotògraf en una em-
presa dedicada al tèxtil i moda.

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

Aprenent les tècniques de grans fotò-
grafs 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
gaudir d'un altre gran moment de
llum.

Predomina en el seu estil el retrat i pai-
satge 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.

PEDRO
REAL
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Fotògraf, docent i escriptor nascut a Bar-
celona ha sigut premiat diverses vega-
des per la Unesco i és recipient del pres-
tigiós Lent de Plata Mexicà. Posseeix
quatre guardons Fotopres, Fotògraf Es-
panyol de l'Any Fujifilm, NikonPro, Cà-
non-Europa, la distinció The *Essence*of
Humanity" i un World Press Photo en la
categoria Art.

L'any 2018 la Generalitat de Catalunya li
va concedir el Premi Nacional de Comu-
nicació en la modalitat Premsa. Un any
abans va ser guardonat amb el Premi Na-
cional Pietat Illa per la seua labor profes-
sional i docent al llarg de tres dècades i
la Societat Geogràfica Espanyola li va
atorgar el Premi Imatge-2015 per la seua
trajectòria com a fotògraf i viatger.

Porta més de vint anys col·laborant amb
la National Geographic Society i ha
il·lustrat huit llibres de viatges per encà-
rrec: Toscana, Espanya, Roma, Sicília,
Madrid Portugal, Nàpols i el sud d'Itàlia
i Grans viatges amb tren pel món a més

de participar en innombrables projectes
editorials individuals i col·lectius. A part
ha publicat en molts dels mitjans més
prestigiosos del planeta.

Ha escrit i il·lustrat nombrosos llibres de
fotoperiodisme i de popularització de la
fotografia. “Els Secrets de la Fotografia
de Viatges” (PhotoClub Anaya-2018),
“Ajuda'm a mirar, la Bíblia del reportat-
ge gràfic” (PhotoClub Anaya-2019) i
"Fotografia amb un somriure" (Photo-
Club Anaya-2020) han sigut els seus úl-
tims assajos.

Ha col·laborat amb revistes de tot el
món i rebut reconeixements de l'Acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i de l'OMS per la divulgació del món de
la medicina des de la dècada dels hui-
tanta del segle passat. Forma part del re-
duït grup de fotògrafs en la pàgina ofi-
cial de la National Geographic Society
a Washington D. C.

www.tinosoriano.com

TINO
SORIANO
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EXPOSICIÓ
del 5 al 17 de juny de 2021
Casa de Cultura “Ca Don Jose”

Inauguració a càrrec de l’autor el
4 de juny a les 20.30 h.

FESTi FOTO 2019

BANYOLES
SPECULUM

El llac de Banyoles és una inacabable escola d'interpretar la llum per a mi. Potser el
lloc que més m'agrada del món. A més de la bellesa dels seus voltants té un elevat
interés ecològic per la presència de diverses espècies protegides. Les competicions
de rem i de triatló són freqüents en el llac de Banyoles, que va ser seu olímpica du-
rant els Jocs de Barcelona en 1992.

Es troba a la comarca del Pla de l'Estany i és un llac que s'alimenta de les aigües
subterrànies que procedeixen de l'Alta Garrotxa.

Declarat paisatge pintoresc des de 1951, és un lloc de bellesa excepcional per a
passejar, gaudir d'un viatge amb vaixell, admirar les seues pesqueres del segle XIX
o simplement prendre fotografies en les ribes del llac.

D'altra banda Banyoles i la seua conca lacustre associada són considerats com el
tram càrstic més gran de la Península Ibèrica i constitueixen un sistema mediambien-
tal d'enorme valor.

M'enorgulleix compartir aquest xicotet paradís en un assaig personal sobre les va-
riacions d'un paisatge que canvia a cada moment.

Tino
Soriano
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BREUSNOTÍCIES

FIRA DE SETEMBRE 2021 · CANALS
Convocatòria del XXXIX Concurs de Fotografia “Fira de Setembre 2021” de
Canals.-
Una nova convocatòria del Concurs de Fotografia “Fira de Setembre 2021”
ha sigut convocada per l’Ajuntament de Canals. El tema es sobre Canals i els
seus anexes, i la técnica es a COLOR. Les fotografies amb una imatge lliure
aniran enmarcades en cartolina rígida o paspartout de 40x50 cm. El plaç de
presentació finalitza el dia 7 de setembre i el veredicte es realitzarà al Centre
Cultural “Ca Don José” de Canals el dia 11 de setembre a les 19 hores. Les
obres es remetran a l’Ajuntament de Canals o a l’AFCA, a l’apartat de correu
nº 98, de Canals. Descarregat les bases a www.afcanals.es

Convocatòria del
XXXIX Concurs
de fotografia

MIR ARTE
De l’1 d’abril al 30 de juny a la Caixa Popular i a La
Caixa s’exposaran les fotografíes guanyadores de la Lliga
Social 2020.

© Josep Martínez © Paco Murcia



En aquest taller es revisen les
claus fonamentals per a millorar
li eficàcia del fotògraf durant la
presa d'imatges. Parlarem de:

L'aproximació al subjecte; Re-
trats més empàtics; La distància
de treball; Abordant a la gent:
Imatges robades; Caçar i pes-
car fotografies; Component com
els mestres, trucs pràctics; Rec-
tes, corbes, triangles i diago-
nals, l'esquelet de les fotogra-
fies; Enquadraments insòlits, èxit
segur; Primers termes, repeti-
cions, equilibri. Tot en ordre; El
color i els seus secrets; Arquitec-
tura i interiors; Paisatges ben re-
solts; Reportatge: l'art de contar
una història.




