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Octubre
16 d’octubre de 2021.
Lliga Social.
Tema: “ANIMALS DE COMPANYIA”

Novembre
27 de novembre de 2021.
A les 19.30 h.
Casa de Cultura “Ca Don José”. 
Veredicte del Concurs Calendari d’AFCA
2022.
Les bases es publicarán a la pàgina
web.

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

Desembre
14 de desembre de 2021.
Finalitza el plaç d’admisió de les foto-
grafies presentades al XL Premi Nacio-
nal “Vila de Canals.”

18 de desembre de 2021.
A la Casa de Cultura “Ca Don Jose”. 

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

LLIGA SOCIAL
2021
16 d’octubre:
Tema: “ANIMALS DE COMPANYIA”

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.

Hem tornat de les vacances. Tinguerem el concurs de
fotografia Fira de Setembre amb la presència de públic
al veredicte i ferem la inauguració del mateix durant els
actes de la Fira. Anem tornant a fer presencial les jor-
nades de la lliga social que fan que torne la convivèn-
cia entre els participants. En definitiva, no tenim que
baixar la guardia front al Covid-19, però esperem que,
poc a poc, recuperem la normalitat.

Durant aquest trimestre conclourà una lliga social que
no l’hem aturat. S’ha fet de forma telemàtica fins que
hem pogut tornar a la presencialitat. La participació
dels socis està molt concurrida i disputada. Este mes
d’octubre sabrem com es resolt aquesta edició.

També, convoquem el concurs del nostre calendari
anual on reflexarem aquelles fotografies estacionals
que ilustren les mensualitats que anem passant.

Per a finalitzar l’any tenim una nova edició del Premi
Nacional de Fotografia Vila de Canals, que en aquesta
quaranta convocatoria esperem que continue amb la re-
percusió que, any rere any, ha anat tinguent entre els
fotògrafs participants.

Molt d’ànim i salut.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: 
QUIQUE CLIMENT I FERNANDO NAVARRO
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XXXIX FIRA DE SETEMBRE
CANALS • 2021

concurs

El Jurat format d’esquerra a dreta:

VICENT MARCHIRANT PLA
FERNANDO NAVARRO MARCOS

VÍCTOR G. BARBERÁ

CONCURS FIRA SETEMBRE

ganchos
QUIQUE CLIMENT BARBERÁ
1r. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2021

foto 1
JOSEP PASTOR CARBONELL

2n. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2021

A les clarisses
DAVID FAYOS PRATS

3r. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2021

La torre
MIGUEL ANGEL IBAÑEZ OSUNA

4r. Premi 
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FINALISTES

ANDRES CARULL 

JOSE EMILIO SANCHO
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JOSE MIGUEL CASTELLÓ

SARA VIDAL AYET

FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2021
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2021

ANDRES CARULL 

JOSEP RICARD SOLER
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JOSEP PASTOR CARBONELL

JOSEP PASTOR CARBONELL
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Del 2 d’octubre al 30 de desembre de
2021 a la Caixa Popular i a La Caixa
exposarà el fotògraf FERNANDO NA-

VARRO amb una col.lecció titulada:
“Visió fotogràfica”.

Com començares en la
fotografia?
Fa uns trenta i tants anys, quan
anava de viatge feia fotografies,
amb una Minolta analògica, i així
sempre podria tindre els records
d’aquells viatge guardats.  Recorde
que sols en els dofins del parc vaig
gastar uns 3 carrets de 24 fotos ca-
dascun dels que sols 10-12 foto-
grafies eren bones.

Amb el temps vaig anar aprenent i
quan hem vaig prejubilar vaig aga-
far aquest hobbie de manera mes se-

FERNANDO
NAVARRO

entrevista

TÍTOL EXPO:
VISIÓ FOTOGRÀFICA

MIR ARTE
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FERNANDO
NAVARRO
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ria. Ara no sol faig fotografies als viatges, en les festes del meu poble o en les
activitats de falles també d’interessat per altres modalitats com les fotografies
nocturnes, circumpolars, etc. 

Quin equip utilitzes?
Treballe amb un càmera Olympus o-md 1 mark ii. 

Què sols fotografiar? I què t’agradaria?
Com ja he dit abans sol fotografiar els actes o activitats que ocorren tant a les
falles com a les festes del meu poble, alguna que altra cerimònia d’algun
amic. Però el que mes m’agrada es fotografiar paisatges, animals, viatges, l’a-
manèixer i el capvespre, la lluna i el que estic descobrint últimament es la via
làctia, les circumpolars i el light painting. 

Blanc i negre o color?
Prefereix fer fotografies a color però hi ha imatges que en blanc i negre
diuen molt mes. 
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Utilitzes molt la postproducció? Revelat digital, retoc, efectes…..
Poc, sols per donar o llevar llum, potenciar els colors, lo basic, no m’a-
graden els muntatges i intente seguir el consell que hem deia el meu men-
tor i mestre, Alfredo Company, «la foto ha d’eixir acaba de la càmera el
màxim possible», però no esta de mes aprendre sempre que puc intente
buscar cursos i vídeos on expliquen com utilitzar-les.  

Fotògrafs que t’inspiren…
Com ja he dit el meu mestre, Alfredo Company, també Tino Soriano, Da-
rio Cuesta, Jhon Tc, Sergio Arias, no sóc de seguir a grans fotògrafs i el
que mes mire i d’on mes aprenc es de la gent del meu entorn amb la que
gaudeix d’eixides fotogràfiques, tècniques, etc... però per damunt de tot
m’inspiren les meues fotografies perquè sinó no seguiria fent-ne.  

FERNANDO
NAVARRO
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Què vols aconseguir amb la fotografia? Quina és la teua meta?
Conèixer llocs, persones i per damunt de tot gaudir d’aquesta passió.  

Per què estàs a l’associació?
Vos vaig conèixer per allà l’any 2019 i mai havia pogut assistir a cap
Festifoto i aquest any que ho he pogut fer el que més m’agrada va ser les
ganes de treballar per la fotografia que teniu, els tallers, les xerrades,
etc. i es que hem va agradar i que valore molt i per aquest motiu vaig vo-
ler formar part d’aquest grup.  
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AFCA
2022

CALENDARI
BREUSNOTÍCIES

Tornem a convocar el concurs per a l’elaboració del CALENDARI D’AFCA de
2022, que omplirà les nostres sobretaules durant tot l’any que ve. L’ultim dia
de la presentación de les fotografíes és el 23 de noviembre de 2021 a les 24
hores al correu: info@afcanals.es. El veredicte es realitzarà el 27 de noviembre
de 2021 a partir de les 19.30 hores a la Casa de Cultura “Ca Don José”. La
temática són les quatre estacions, 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 trobaras aa  www.afcanals.es
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XL
PREMI NACIONAL DE
FOTOGRAFIA “VILA DE CANALS”

S’ha convocat una nova
edició del Premi Nacional de
Fotografia “Vila de Canals”
sobre temática l l iure, en
blanc i negre, i amb premis a
les dues millors 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 2021 ,
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 2020
de Tony Tirado




