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activitats

Juliol
Del 3 al 16 de juliol de 2021
Casa de Cultura Ca Don José. 
Exposició fotogràfica 
“l’art a la fotografia esportiva” 
de César March.
Inauguració a càrrec de l’autor
el 3 de juliol a les 20 h.

3 de juliol de 2021.
Casa de Cultura Ca Don José.
Taller de Fotografia Esportiva 
a càrrec de Cesar March
9.30 a 13.30 h. Teoria
16.00 a 19.30 h. Pràctica esportiva amb
pilots de motocross.

4 de juliol de 2021.
Casa de Cultura Ca Don José.
Taller de Fotografia Esportiva 
a càrrec de Cesar March
10 a 13.30 h. Analisis i revelat de les fo-
tografies.

Agost

VACANCES FOTOGRÀFIQUES

Setembre

7 de setembre. A les 20 h.
Al Centre Cultural “Ca Don Jose”. Termini
del plaç d’entrega de fotografies per al
XXXIX Concurs “Fira de Setembre 2021”.

11 de setembre. A les 19 h.
A la Casa de Cultura Ca Don José.
Veredicte del Concurs 
“Fira de Setembre 2021”

Del 16 al 30 de setembre.
A la Sala Exposicions Centre Cultural 
“Ca Don Jose” de Canals.
Exposició fotogràfica del Concurs 
“Fira de Setembre 2021”.

LLIGA SOCIAL
2021
4 de setembre. 
Temàtica: ESPORTS

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.

Sembla que tindrem un estiu que s’aprope a la normalitat
que deixarem fa mes d’un any. Durant els darrers mesos
hem aconsseguit fer activitats en un entorn més favorable,
que ens ha permés gaudir d’una nova edició del FESTiFO-
TO. Durant les dos setmanes de festival, hem tornat a veu-
re’ns, cara a cara, i gaudir d’una conversa fotográfica di-
rectament amb tots aquells que s’han apropat al nostre
poble per assistir a totes les activitats que es desenvolupa-
ren. Quasi un centenar de persones ens retrobarem du-
rant estes jornades intenses, que ens mostraren dos con-
ceptes fotogràfic distints com la fotografia de light painting
i la fotografia d’autor, amb la presència de Tino Soriano,
un dels gran foto reporters d’àmbit nacional i internacio-
nal. Va estar un plaer, coneixer a tots els ponents, col·la-
boradors, amics, socis i la nova gent que ha acudit a
aquest esdeveniment.

Hem tornat, també, a fer presencial la nostra Lliga Social,
encara que continuem retransmitint els veredictes per ca-
nal de youtube, al menys, el que resta d’any.

En aquest trimestre, conclourem el nostre FESTiFOTO amb
la presència del fotògraf valencià, César March, que ens
mostrarà la seua obra fotográfica al voltant de la fotogra-
fia esportiva.

Per últim, a la secció MIR-ARTE, coneixerem el punt de vis-
ta de la nostra sòcia Pilar Franco.

Desitjar-vos unes bones vacances i, sobretot, tornar a fer
moltes fotos.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: 
CÉSAR MARCH I PILAR FRANCO



Casa de Cultura “Ca Don José”
Planta tercera.

Dia 3 de juliol de 2021. 
De 9.30 a 13.30 h. Teoria.
De 16.00 a 19.30 h. Pràctica esportiva

Dia 4 de juliol de 2021.  
De 10 a 13.30 h  Anàlisis i revelat de les fotografies

Places limitades.
Inscripcions a: www.afcanals.es
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CÉSAR
MARCH

FESTi FOTO 2021
Dia 3 i 4 de juliol de 2021

TALLER Fotogràfic

Fotografia
Esportiva

A càrrec



Fotògraf freelance i docent especialitzat en fo-
tografia esportiva i acció, nascut a Alginet
(València) en 1973.

Li fascina el món de l'esport capturant-lo en
tots els seus vessants, intentant donar un toc
personal contant històries en el món del Tria-
tló, Marató, Rugbi, Motor, etc. Sense descar-
tar qualsevol altra ocasió per a traure la cà-
mera aprofitant viatges, esdeveniments, nous
reptes i sessions fotogràfiques amb la finalitat
d'immortalitzar paisatges, ciutats, persones,
edificis, així com qualsevol cosa que li motive.
Sempre amb humilitat, aprenent, investigant,
llegint i intentant fer fotos al màxim.

Durant la seua trajectòria li han atorgat diver-
sos premis nacionals i internacionals. Tots li
han fet molta il·lusió però, fins hui, del que
està més orgullós és d'haver sigut, per dos
anys consecutius, finalista en els prestigiosos
“Sony World Photography Awards” i l'esment
de Maestro per la Confederació Espanyola
de Fotografia concedida en el 2019.

En l'actualitat combina els esdeveniments es-
portius i sessions fotogràfiques amb la docèn-
cia, impartint tallers, com a professor en la Ni-
kon School, i en l'Academiadefotografos.com
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Quan parlem de fotografia esportiva aquesta sol anar lligada als esdeveni-
ments i al fotoperiodisme, però no pensem en ella com una disciplina artís-
tica. De fet, no és habitual veure-la ben valorada en l'àmbit dels concursos,
per exemple.

La nostra fotografia pot evolucionar cap a una forma d'art com qualsevol
altra, tenint en compte diversos aspectes que ha de tindre una foto per a
ser considerada artística. Entre ells la capacitat de sorprendre, l'impacte vi-
sual, la cura tècnica i la bellesa estètica.

Amb aquesta exposició vull mostrar que, a la meua recerca constant del
moment decisiu, la fotografia esportiva pot arribar a ser artística, no un
simple segon congelat en el temps. Si aconseguisc transmetre al visitant el
missatge que pretenia comunicar a cadascuna de les imatges hauré arribat
a la meta proposada.

L’ART de la
FOTOGRAFIA 
ESPORTIVA

CÉSAR
MARCH

Exposició

Del 3 al 15 de juliol
Casa de Cultura Ca Don José
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L’ART de la FOTOGRAFIA ESPORTIVA
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CÉSAR MARCH



Comencem un nou format d’aquest es-
pai que anomenen MIRARTE.
Es tracta de mostrar la visió interna de
la fotògrafa a través d’aquesta entre-
vista i mostrar les seues fotos en els es-
pais habituals d’exposició.

De 2 de juliol al 30 de setembre de 2021
a la Caixa Popular i a La Caixa s’expo-
sarà les fotografíes de PILAR FRANCO
PERIS.
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PILAR
FRANCO

entrevista

TÍTOL EXPO:
PAISATGES

MIR ARTE

Com començares en la fotografia?
Una altra de les meues passions és viat-
jar, llavors com volia capturar en una
imatge aquestos paisatges per a recor-
dar-los i, mostrar a la meua família i  als
meus amics el que havia vist va fer que
m'aficionara a la fotografia.

Quin equip utilitzes?
Una càmera fotogràfica Nikon 3100.

Què sols fotografiar? I què t’agra-
daria?
En les meues fotos solc reflectir la natura-
lesa, a través de fotografiar panorames,
el camp, vegetació, etc.
El que m'agradaria aconseguir  és, captu-
rar l'essència de l'ésser humà, mitjançant
el retrat i la fotografia urbana.
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Blanc i negre o color? 
Les fotos les preferisc en color ja que,
em transmeten una visió de realitat tal
qual el nostre ull observa la vida.

Utilitzes molt la postproducció?
Revelat digital, retoc, efectes.....
No solc utilitzar aquestes tècniques per
què, la majoria les desconec però, a
més preferisc les fotos sense retocar per
a veure l'autenticitat de la foto.

Fotògrafs que t’inspiren.... 
Tino Soriano, Cristina García Rodero, Al-
fredo Oliva, Lúa Ribeira,  aquests són
d'alguns i algunes dels fotògrafs que solc
seguir el seu treball per què, em transme-
ten sentiments i sensacions  mitjançant
imatges potents que no et deixen indife-
rent.

Què vols aconseguir amb la foto-
grafia? Quina és la teua meta? 
M'agradaria transmetre la mateixa emo-
ció i percepció com quan estic capturant
una imatge. La meua meta seria conti-
nuar aprenent les tècniques que desconec
i així, aconseguir que els altres aprecien
millor el meu treball.

Per què estàs a l’associació? 
Compartir una afició, intercanviar impres-
sions, motivació per millorar, aprendre
dels companys i formació de les noves
tècniques.

Alguna cosa a afegir ... 
Agrair a AFCA Canals i a les entitats
col·laboradores que han fet possible l'ex-
posició del meu treball.
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CONGRÉS DE FOTOGRAFIA
NOCTURNA I LIGHT PAINTING

BREUSNOTÍCIES

Del 28 al 31 de maig de 2021 es va celebrar el
Congrés de Fotografia Nocturna i Light Painting
dintre de l’edició de FESTiFOTO 2021.

Les mesures sanitàries existents ens va permetre
realitzar un congrés amb participació de gent de
tot l’estat espanyol, donat que es podien des-
plaçar fins a la Comunitat Valenciana. Això, ens
va augmentar la presència de participants, res-
pecte a la darrera edició, que va estar al voltant
de 90 persones.
No es va poder desplaçar per motius familiars el
ponent Jose Moroño que va ser substituït per An-
tonio Arias.

Dario Cuesta Antonio Arias

David Araujo Ladies of the light



Va començar l’acte amb la salutació del
President de l’Associació, Jose Emilio
Sancho Llobell a tots els presents i als
que es connectaven pel canal de youtu-
be. Va comentar el moment difícil amb
què ens trobem, però, al mateix temps, i
donada la millora que experimentava
l’evolució de la pandèmia havien apos-
tat per fer un congrés més complet, de
dos dies, i amb la novetat de portar als
instituts l’art fotogràfic.

Pedro Real José Emilio Sancho. Presidente de AFCA.
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Va presentar a l’Alcaldessa de Canals, Mai
Castells, qui va recolzar l’organització del
congrés agraint a tots els participants la
seua presència i va apostar per la celebra-
ció d’esdeveniments culturals amb totes les
garanties de seguretat.

El lema #culturasegura es va fer patent
amb totes les mesures de seguretat que va
establir l’organització:
- S’entregaren mascaretes FFP2 a tots els
presents.
- Mesurament de temperatura
- Desinfecció de calçat
- Butaques preassignades per a cada parti-
cipant i amb distanciament social.
- Gel desinfectant.

Amb la presència de més de 90 partici-
pants inscrits que ocuparen les butaques
del Centre Cultural es va desenvolupar el
congrés amb tota normalitat i va estar
emès, en directe, pel canal youtube@afca-
nals per a tots els fotògrafs que no pogué-
rem assistir en directe.
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CONFERÈNCIES 
LIGHT PAINTING
ALS INSTITUTS DE CANALS

BREUSNOTÍCIES

Una conferència on es mostraren
la tècnica per desenvolupar
aquest tipus de fotografies, així
com, una pràctica demostrativa
que feren els mateixos alumnes
utilitzant les ferramentes de llum
habituals per a realitzar aquestes
fotos.

El passat 28 de maig de 2021, dintre del FESTiFOTO 2021, tin-
guérem l’activitat de xarrada sobre fotografia light painting a
l’Institut Francesc Gil de Canals. Els fotògrafs FRODO ALVAREZ i
IRIS CEBRIAN mostraren als alumnes de 4ª ESO l’art de la foto-
grafia de light painting.

IES FRANCESC GIL
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Durant la jornada del 31 de maig de 2021, va tindre lloc a l’IES
Sivera Font de Canals la xarrada sobre fotografia de light pain-
ting dels fotògrafs FRODO ALVAREZ i IRIS CEBRIAN. Uns 25
alumnes de 4t d’ESO gaudiren d’aquesta activitat fotogràfica re-
alitzant fotos en els ferraments de light painting que els explica-
ren com utilitzar. Una molt bona experiència que han tingut els
instituts de Canals per a donar a conéixer als seus alumnes la fo-
tografia a través de fotògrafs reconeguts pel seu treball a tot l’es-
tat espanyol.

IES SIVERA FONT
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FOTOGRAFIA D’AUTOR:

TINO SORIANO

Va començar la seua participació donant una conferència a
l’IES Sivera Font de Canals. En una sala amb més de 40 alum-
nes de 4t d’ESO es va explicar en què consisteix la fotografia
de viatge i la seua experiència com a foto reporter.

En la Casa de Cultura Ca Don Jose es va
inaugurar l’exposició SPECULUM BAN-
YOLES de Tino Soriano on retrata el pai-
satge de l’estany de Banyoles amb la
seua llum i el seu ambient de tranquil·litat
i passeig de vianants. Un estudi del color
i la llum.

Del 4 al 6 de juny de 2021 tinguérem a TINO SORIANO, fotò-
graf de prestigi nacional dintre de l’edició de FESTiFOTO
2021.

BREUSNOTÍCIES

El president d’AFCA, Jose Emilio Sancho, Tino
Soriano i el Regidor de Cultural Miquel Alven-
tosa durant la inauguració.
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Al Centre Cultural Papa Calixte III es va realitzar la conferència sobre el seu treball
per a National Geographic. En una sala on més de 50 persones gaudiren del seu
treball escoltaren la seua experiència de més de 20 anys d’aportacions de reportat-
ges a esta revista internacional.

Durant els dies 5 i 6 es realitzà el taller
sobre l’anatomia d’una fotografia on Ti-
no Soriano analitza amb profunditat ca-
dascuna de les seues fotografies més re-
presentatives explicant la forma en què
treballa, la part més tècnica, i sobretot,
la part més artística a l’hora de prendre
una fotografia.

Tino Soriano comentant les seues fotografies. El President d’AFCA presentant la conferèn-
cia de Tino Soriano.








