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afca activitats
Abril
3 d’abril 
De 16.30 a 20.30 h. Casa de Cultura Ca Don Jose
Introducció a la fotografia amb MIGUEL ÁNGEL MU-
ÑOZ PELLICER
Continuació teoria. Resolució de dubtes. Descàrrega
fotos i retoc bàsic.

Maig
7 de maig
Lliga Social.
Tema: “Llibres”
Divendres, 20 de maig. ES Francesc Gil de Canals.
11.15 h. Xerrada sobre fotografia creativa d’Ana
Becerra.
Casa de Cultura Can Don José.
20.00 h. Inauguració de l’exposició: Les màscares no ser-
veixen com a segon rostre, a càrrec d’Ana Becerra.
L’exposició romandrà oberta del 16 al 27 de maig de
2022.
Dissabte, 21 de maig. Casa de Cultura Ca Don José.
Taller: Aprendre a mirar, a càrrec d’ANA BECERRA.
De 9.30 a 13.30 h.
De 16.30 a 19.30 h.
Centre Cultural Papa Calixte III
20.00 h. Conferència d’Ana Becerra: Saps com penses?.
Diumenge, 22 de maig. Casa de Cultura Ca Don José.
Taller Aprendre a mirar a càrrec d’Ana Becerra.
De 10 a 13.30 h.
Dijous, 26 de maig. Sala Generalitat de l’Alcúdia de
Crespins
20.00 h. Presentació Festifoto 2022 i inauguració de
l’exposició de fotografia col.lectiva de light painting.
Tot seguit, taula redona sobre fotografia nocturna i ei-
nes light painting .
Divendres, 27 de maig. IES Francesc Gil de Canals.
11.15 h. Xerrada de Carles Domènech amb demostra-
cions en directe sobre fotografia light painting.
Casa de Cultura Ca Don José.
17.30 h. Lliurament d'acreditacions.
Av. Vicente Ferri
18.30 a 21.30 h. Photocall light painting a càrrec de
Frodo Álvarez.
Av. Vicente Ferri.
19.00 h. Visita exposició col·lectiva dels fotògrafs del
congrés.
Centre Cultural Papa Calixte III

20.00 h. Ponència de MARIA SAGGESE.
22.30 h. Eixida/demostració fotogràfica amb Maria
Saggese.
Dissabte, 28 de maig. Centre Cultural Papa Calixt III.
9.30 h. Entrega acreditacions.
10 h. Ponència d’IVAN LUCIO.
12 h. Ponència de TONI SENDRA.
14 h. Pausa dinar.
16.30 h. Ponència d’EL NIÑO DE LAS LUCES.
18.30 h. Ponència de TOM HILL.
21.00 h. Fi del congrés.
22.30 h. Eixida/demostració fotogràfica a càrrec dels
lightpainters.
Dilluns, 30 de maig. IES Sivera Font de Canals.
11.15 h. Xerrada de Carles Domenech amb demostra-
cions en directe sobre fotografia light painting.

Juny
Divendres, 3 de juny. IES Sivera Font
11.15 h. Xerrada de FRAN NIETO sobre fotografia de
natura.
Casa de Cultura Can Don José.
20 h. Inauguració de l’exposició: Els nostres boscos, els
nostres rius, a càrrec de Fran Nieto.
L’exposició romandrà oberta de l’1 a l’11 de juny de
2022.
Dissabte, 4 de juny. Casa de Cultura Ca Don José.
Taller: fotografia de paisatge, a càrrec de Fran Nieto.
De 9.30 a 13.30 h.
De 16.30 a 19.30 h.
Centre Cultural Papa Calixte III
20 h. Conferència de Fran Nieto: Percepció i composició.
Diumenge, 5 de juny. Casa de Cultura Ca Don José.
Taller: fotografia de paisatge, a càrrec de Fran Nieto.
De 10 a 13.30 h.
18 de juny de 2022
Lliga Social.
Tema: “Bicicletes”

LLIGA SOCIAL
2022
4.- 7 de maig: “LLIBRES”
5.- 18 de juny: “BICICLETES”
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.

Aquest trimestre va ple d’activitats. Centrem tota la progra-
mació del FESTiFOTO 2022 esperant que ens faça tornar a
la normalitat perqué ho puguen gaudir el major nombre d’a-
ficionats a la fotografia.

Durant tres setmanes passaran pel nostre poble la fotògrafa
Ana Becerra, que ens mostrarà la seua capacitat de creativi-
tat i formes de plantejar un treball fotogràfic. El fotògraf
Fran Nieto, gran comunicador que ens traslladarà a la mà-
gia del paisatge. El nostre congrés de fotografia nocturna i
light painting en el que comptarem amb un bon grup de
fotògrafs i fotògrafes, tant nacional com internacional. L’ita-
liana Maria Saggese, Ivan Lucio, Toni Sendra, El niño de
las luces, el britànic Tom Hill, al costat dels nostres habituals
amics com Carles Calero, Carles Domenech, Iris Cebrian,
Frodo Álvarez, Ivan Barco ens faran viure una nova expe-
riència en aquest món del light painting. Tornaran les cases
comercials a exposar els seus productes. En definitiva, una
nova edició del nostre festival fotogràfic que, esperem, siga
del goig de tots.

Seguirem apropant-nos als instituts per portar la fotografia a
les vides dels estudiants perqué els mostren que hi han dife-
rents camins al món de l’art.

Per altra banda, continuem en les exposicions dels nostres
socis que es desenvolupen a les entitats bancàries de la po-
blació. Volem que segueixen mostrant els seus treballs i que
açò els òbriga un camí per a desenvolupar la seua visió fo-
togràfica. Anime a tots a continuar participant.

No m’oblide de la Lliga Social que està més viva que mai
amb la participació dels socis, que cada vegada més, es
treballen els temes.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: 
MARIA SAGGESE

IVAN LUCIO
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El meu nom és Ana Becerra, soc de
Ronda (Màlaga). Des de molt xiqueta
i gràcies a aqueixes vesprades d'estiu
avorrides vaig poder trobar-me amb
els àlbums de la meua àvia i m'entre-
tenia ordenant per gèneres, per
grandàries de fotos, o qualsevol cosa
que donara peu a veure cada detall
d'elles. Ja llavors va revelar en mi, la
diferència entre la tècnica d'una foto
realitzada en un estudi de fotografia i
la sensació de transmetre una foto
quotidiana. Volia fer una mescla
d'ambdues: tècnica i transmetre.

A més, conviure des de xicoteta en
una casa enorme de la part antiga de

la meua ciutat no sols veia la grande-
sa d'aquella casa sinó els detalls dels
seus colors, textures, de les seues pa-
rets i aqueixa ambigüitat i una certa
tetricitat que a mi em produïa. Influen-
ciada per aqueixos dos pilars i per la
meua pròpia experiència en la meua
vida, m'agrada tractar de les meues
imatges mons o sensacions paral·leles
a mi.

M'agrada insinuar, m'agrada el mis-
teri, les esglésies, les paletes de colors
romàntiques, la foscor, la bellesa de
l'efímer, el llenguatge visual i que ca-
da imatge jugue un paper únic.

ANA
BECERRA

FESTi FOTO 2022
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EXPOSICIÓ

del 16 al 27 de maig
Casa de Cultura “Ca Don Jose”
Inauguració a càrrec de l’autora

el 20 de maig a les 20 h.

Les màscares no
serveixen com
a segon rostre

CONFERÈNCIA

ANA
Becerra

La por de ser feliç és un obstacle per
al benestar?

L'autosabotatge és fruit d'un cúmul
d'experiències negatives?

Com deixar d'autosabotejar-nos?

A vegades escapem de la calma com si fora
un turment. No concebem una vida sense pre-
ocupacions, de manera que, si no veiem cap,
la comprem. No coneixem la pau, la
tranquil·litat, el descans més enllà de les hores
de somni.

Ens avancem a qualsevol perill, generant
uns altres, ja que la nostra manera de proce-
dir és en el fons un atac sense treva contra
nosaltres.

“No expressem el que sentim o pensem”. Ai-
xí, quan seguim aquesta llei que ens hem au-
toimposat, dificultar-nos el fet que els altres
ens coneguen.

A vegades les emocions positives han de respi-
rar dins d'una camisa de força.

Dissabte, 21 de maig

Centre Cultural Papa Calixte III

20 h. Conferència:

Saps com penses?

Saps com
penses?
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Maria Saggese és fotògrafa professional
de belles arts i light painter amb seu a
Roma (Itàlia), graduada en l'Acadèmia
de Belles arts de Nàpols.

Amb la seua fotografia descriu el seu art
i la seua manera d'expressar-se i la reali-
tat, donant-los una nova perspectiva. 

Amb les seues fotografies explora el
món i va més enllà de l'aparença. La
foscor és el llenç i la llum el seu pinzell. 

Va començar a crear el seu treball de
light painting en 2012 i des de llavors
ha desenvolupat un estil que es reconeix
instantàniament com a propi. Des de
2014 és Brand Ambassador de Light
Painting Brushes.

MARIA
SAGGESE

FESTi FOTO 2022
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FESTi FOTO 2022

Madrileny nascut en 1979, aficionat a la
fotografia en general i electrònic de pro-
fessió en 2010 va descobrir el Light Pain-
ting i des de llavors no ha parat de buscar-
li les infinites possibilitats que ens ofereix
l'art de pintar amb llum.

En 2011 va fundar la signatura Riders of
Light al costat de Javier Jimenez, alternant
treballs en grup i en solitari, moltes hores
de vol en aquesta disciplina que li han
portat a fer treballs per a marques interna-
cionals, moltes ponències en diferents con-
gressos fotogràfics, Workshop, Photocall,

exposicions internacionals i tot tipus de xa-
rrades i exhibicions amb l'ànim de donar
a conéixer i promocionar el Light Painting.

Light Painter tot terreny que gaudeix tant
de la fotografia nocturna i llarga exposició
en exteriors com les sessions Light Painting
d'estudi creant bonics treballs de retrat i
miniatures.

IVÁN
LUCIO
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Fotògraf especialitzat en fotografia
nocturna i composicions amb la lluna i
el sol.

Imparteix cursos i tallers en tot el terri-
tori nacional sobre fotografia nocturna,
astrofotografia i planificació i execució
de fotografia amb la lluna i el sol.

Les seues fotos són compartides habi-
tualment en les xarxes socials de la NA-
SA i l'Agència Espacial Europea.També
ha publicat alguna de les seues fotos en
la revista National Geographic España.

Així mateix, la seua foto Omega Sun
va obtindre al setembre de 2020 el re-

coneixement de la NASA sent publica-
da en la seua pàgina web Astronomy
Picture of the Day (APOD), convertint-se
en una imatge viral a tot el món. Poste-
riorment al gener de 2021 va obtindre
el prestigiós premi PHOTOPILLER OF
THE YEAR 2020 amb aquesta mateixa
imatge, triada entre les més de setanta
mil fotos presentades al concurs.

Ha participat en més de deu exposi-
cions col·lectives, i és membre funda-
dor i director de l'equip NOCTAMBU-
LAIRES, dedicat a la divulgació de la
fotografia nocturna, astrofotografia i
lightpainting.

TONI
SENDRA
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Pedro Javier Alcázar (Lorca-Murcia)
conegut amb el pseudònim “El niño de
las luces”.

Fotògraf reconegut a nivell nacional
per ser referent dins de la fotografia
nocturna i pintura de llum començant
la seua investigació l'any 2009.

Aquesta nova tècnica (pintura de llum)
es basa en la fotografia nocturna, i és
en aquest ambient fotogràfic on Pedro
ha destacat per la seua creativitat i en
el desenvolupament de noves tècni-
ques amb el maneig d'eines de llum.
Arriba a construir les seues fotografies
utilitzant la seua expressió corporal i
el maneig de les seues eines de llum,
donant com a resultat imatges que es
transformen paral·leles a la realitat i
mostren personatges, escenes i formes
de llum creades íntegrament amb la
manipulació d'eines lumíniques.

Gràcies a la seua progressió el seu
treball ha destacat fins al punt que en
l'actualitat ha arribat a realitzar més
de 250 tallers i cursos de fotografia
nocturna i pintura de llum per tot el
país.

Ha sigut present en Congressos fo-
togràfics de la talla de *FOTOGENIO
(Mazarrón) compartint cartell amb
fotògrafs com Steve *McCurry, *Ben-
ce, Sebastian Salgado i el mateix
*Chema Madoz.

El xiquet de les llums és un amant de
la pintura de llum, una nova tècnica
fotogràfica que s'ha donat a conéixer
a tot el món, ara és el moment de
compartir-la amb tots mostrant un món
ple de possibilitats i on el fotògraf par-
ticipa íntegrament en la realització del
seu projecte fotogràfic.

EL NIÑO
DE LAS
LUCES
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Tom Hill és un lightpainter de Newcas-
tle en el Nord-Est d'Anglaterra. Va co-
mençar el seu viatge en la fotografia
fa més o menys 10 anys quan va vore
uns paisatges del seu barri i va com-
prar la seua pròpia camera per a foto-
grafiar els mateixos.

Gràcies a la seua participació en un
grup local de fotògrafs, coneixia al
món de noctografia gràcies a un amic
seu, Mike Ridley. Tant com ser un
gran astrofotògraf, Mike era ben co-
negut per les seues fotos de lightpain-
ting també i era gràcies a unes nits ei-
xint amb Mike que Tom va començar
en l'art.

Des de llavors Tom s'ha fet bastant co-
negut en el món de lightpainting, ini-
cialment gràcies als seus treballs amb
esferes complexes i hui dia per les
seues obres mesclant esferes, cal·ligra-
fia i formes orgàniques dibuixat a mà.

Gràcies al seu coneixement d'idiomes
Tom tenia l'oportunitat de treballar
amb artistes de moltes parts del món i
els seus treballs segueixen avançat
gràcies a la inspiració d'uns altres.

TOM
HILL
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Vaig començar a realitzar fotografies (dia-
positives en aquells dies), quan vaig fer els
meus primers passos en el món de l'escala-
da esportiva als 16 anys.

Usava una vella Petri de 35 mm amb una
òptica fixa de 47 mm, la meua pel·lícula
preferida era la Agfa CT100, no per la
seua qualitat, que d'això ben poc entenia,
sinó perquè el pressupost no aconseguia
per a molt més.

Amb els meus tres primers sous, als 17
anys, em vaig comprar la meua primera rè-
flex, una Ricoh KR-10 amb objectius Sigma.
Una mica més endavant vaig substituir el
80-200 mm per un Pentax i vaig comprovar
una important millora de qualitat.

Constatar que podia existir tanta diferència
entre uns objectius i altres em va portar a es-
tudiar en profunditat tots els llibres que vaig
aconseguir adquirir sobre tècnica fotogràfi-
ca. Un d'ells, Close Ups in Nature, de John

Shaw, va canviar per complet el meu con-
cepte de la fotografia i va aconseguir que
aconseguira una important millora en les
meues preses.

A poc a poc vaig deixar de pujar muntan-
yes per la part més complicada i em vaig
centrar en la fotografia de Naturalesa, es-
pecialment en el paisatge i la macrofotogra-
fia. En la meua llibreria van començar a
conviure els escassos llibres editats en es-
panyol amb els de llengua anglesa, difícils
d'aconseguir i bastant cars, però sempre
benvinguts.

L'auge d'Internet em va donar a conéixer a
moltes persones que compartien aquesta afi-
ció, la qual cosa va fer redoblar les meues
ganes de continuar millorant. Com a fruit
d'aqueixa il·lusió vaig aconseguir guanyar
un bon nombre de concursos, la qual cosa
també va suposar un important esperó per
a continuar avançant.

FRAN
NIETO

EXPOSICIÓ

FESTi FOTO 2022



17

El canvi climàtic incideix en tots els ecosistemes a
causa de l'augment de la temperatura i als canvis
substancials de precipitació que implica. Els bos-
cos i rius del nostre país patiran molt amb l'eleva-
ció mitjana de les temperatures anuals.

El descens de pluges reduirà l'aigua disponible i
incrementarà l'estrés dels arbres.

Aquesta exposició ens ofereix una visió del patri-
moni natural i dels recursos que podem perdre si
no prenem les mesures necessàries.

de l’1 al 11 de juny
Casa de Cultura “Ca Don Jose”
Inauguració a càrrec de l’autor

el 3 de juny a les 20 h.

Els nostres boscos,
els nostres rius

CONFERÈNCIA

FRAN
Nieto

La composició és una matèria a la
qual arribem quasi sempre després
d'una dilatada experiència com a fotò-
grafs. Fran Nieto abordarà aquest te-
ma des del punt de vista de la percep-
ció humana.
Ens explicarà la forma en què el nostre
cervell capta la realitat i proposarà op-
cions per a reforçar el missatge i acon-
seguir que les nostres imatges trans-
meten les sensacions i sentiments que
pretenem imprimir-los.

Dissabte, 4 de juny

Centre Cultural Papa Calixte III
20 h. Conferència: 
Percepció i composició

Percepció
i fotografia

EXPOSICIÓ
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BREUSNOTÍCIES

FIRA DE SETEMBRE 2022 · CANALS
Una nova convocatòria del Concurs de Fotografia “Fira de Setembre
2022” ha sigut convocada per l’Ajuntament de Canals. 

El tema es sobre Canals i els seus anexes, i la tècnica es a COLOR. Les fo-
tografies amb una imatge lliure aniran enmarcades en cartolina rígida o
paspartout de 40x50 cm.

El plaç de presentació finalitza el dia 6 de setembre i el veredicte es realit-
zarà al Centre Cultural “Ca Don José” de Canals el dia 10 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.

Descarrega’t les bases a  www.afcanals.es

Convocatòria del
XL Concurs
de fotografia
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De l’1 d’abril al 30 de juny a la Caixa
Popular i a La Caixa s’exposaran les
fotografíes del nostre soci JORGE
BERENGUER.

JORGE
Berenguer Molinero

entrevista

TÍTOL EXPO:
MÉROPE

MIR ARTE

Com començares en la fotografia?
Als 8 anys em regalaren la meua primera càme-
ra compacta analògica i des d’aleshores vaig
començar a sentir curiositat per la fotografia.
Però el moment decisiu va ser un viatge a Escò-
cia amb la meua primera rèflex digital acabada
de comprar, allà pel 2009. Només tornar em
vaig apuntar al curs d’inciació a la fotografia
d’AFCA per aprendre a aprofitar-la millor.

Quin equip utilitzes?
Tinc un equip prou discret: una rèflex Nikon
amb sensor APS-C, alguns objectius de focal
variable (10-20 mm, 17-50 mm i 70-300
mm), un de fixe (35 mm) i un parell de flai-
xos de mà. Alterne l’equip digital amb dos
càmeres analògiques: una Yashica FX-3 (rè-
flex de 1979) i una Leica IIIb (telemètrica de
1939). Com podeu apreciar el meu equip no
és el més avançat del mercat, però tracte de
treure-li el màxim rendiment.
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Qué sols fotografiar? 
I qué t’agradaria?
Els temes que més m’atrauen són les relacions
socials i el medi ambient. I els conceptes més
presents al meu treball són la vida, la mort i la
memòria. Els meus projectes van ballant entre
un enfoc documental i un altre més d’autor.

Tot i que he coquetejat amb el gènere, m’a-
gradària dur a terme un projecte audiovisual
en un futur no molt llunyà. I per suposat, conti-
nuar amb nous projectes fotogràfics.

Blanc i negre o color?
Depèn de la finalitat i el to del missatge que
vullga transmetre. Si és un treball documental i
objectiu sempre treballe en color, però si és un
tema més subjectiu, visceral, amb to més
dramàtic, aleshores treballe en blanc i negre.
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Utilitzes molt la posproducció? 
Revelat digital, retoc, efectes…..
Generalment no més enllà dels ajustos
de llum, color, contrast i enfoc estricta-
ment necessaris. Però és veritat que hi ha
treballs que em demanen dur al límit la
imatge i fer-la més plàstica i expressiva,
com és el cas del projecte “Mérope”. En
aquest cas reenquadre, augmente el so-
roll, el contrast, o el vinyetejat sense cap
pudor, tot per tal d’aconseguir que les
imatges causen l’impacte desitjat. 

Fotògrafs que t’inspiren….
Tinc referents d’estils molt variats. D’Alec
Soth m’agrada com retracta la soledat i
la decadència de la societat americana.
De Martin Parr em quede amb la seua
ironia i el seu atreviment. M’encanta la
posada en escena de Gregory Crewd-
son i els seus universos misteriosos. L’estil
de Masahisa Fukase m’agrada per la
seua visceralitat i el dramatisme de les
seues fotografíes.  I per últim, i no menys
important, els treballs de Cristina de Mid-
del em traslladen a un lloc entre la ficció
i la realitat, on ho reconec tot, i al mateix
temps ho trobe extrany.



25

Qué vols aconseguir amb la foto-
grafia? Quina és la teua meta?
Crec que més que meta, el que tinc
clar és quin camí vull seguir. Vull que
la fotografia continue significant per a
mí el que ara significa, una ferramenta
imprescindible per al desenvolupament
creatiu, la comunicació i l’expressió
personal. Vull continuar amb nous pro-
jectes fotogràfics i seguir observant i
aprenent sobre el que m’envolta a tra-
vés de l’objectiu.

Per qué estàs a l’associació?
Tot i que ja no estic tan actiu en l’Asso-
ciació com fa uns anys, continue siguent
soci perquè així em mantinc informat de
les inciatives, activitats, cursos, exposi-
cions, etc, i somie amb traure temps per

tornar a participar-ne. I a més, aporte el
meu granet d’arena per a que continue
viu un grup tan apassionat per la foto-
grafia com ho és AFCA.

Algo que afegir…..
Anime als lectors i lectores a treballar
de manera projectual. Averiguar quins
temes els atrauen o els toquen les en-
tranyes, i aprofundir en ells mijançant
la fotografia és una activitat molt enri-
quidora i satisfactòria que desperta la
creativitat i ens pot obrir un nou món
molt interessant.
Vos deixe enllaç al meu perfil d’insta-
gram i la meua pàgina web per si teniu
curiositat per veure el que faig.

@beemejorge
https://jorgeberenguer.es



Taller sobre els conceptes creatius.
Què és creativitat?, diferència
entre creativitat i pensament
creatiu. Què és talent? Com també
el desenvolupament d'una idea
des del seu inici fins a convertir-lo
en un projecte. D'on ve la
inspiració? Quin és el teu moment
per a inspirar-te, moment flow?

• Visionat d'una foto de manera
individual.

• Exercicis pràctics per a fomentar
la confiança, la fluïdesa i acostar
amb això la personalitat de
cadascun.

• Treball amb model aprenent a
dirigir la sessió.

• Edició i visionat.

PREU:
20 € Socis d’AFCA
50 € NO socis (inclou inscripció
AFCA)

Dissabte, 21 de maig

De 9.30 a 13.30 hores.
De 16.30 a 19.30 hores.

Diumenge, 22 de maig

De 10 a 13.30 hores

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:  

www.afcanals.es
Facebook - twitter - instagram
AFCA

Casa de Cultura Can Don José.



El curs posarà l'accent principalment en
la composició, fugint de les fórmules este-
reotipades i intentant que cada autor
mantinga el seu estil, al mateix temps que
millore la qualitat i impacte de les seues
preses.

Es tractarà de capacitar als alumnes a tro-
bar les millors localitzacions possibles i
potenciar la seua creativitat aprofitant al
màxim l'entorn en funció de l'estació, cli-
matologia del moment i condicions de la
llum que es presenten.

Conceptes bàsics com a sensibilitat, expo-
sició, histograma i enfocament han de ser
clars per a millorar els seus coneixements
i tècniques a aprofundir en el paisatge.

L'equip, la llum, la composició, l'estudi de
casos concrets i la iniciació al revelat raw
seran els pilars fonamentals del taller.

Dissabte, 4 de juny

Taller fotografia de paisatge.
De 9.30 a 13.30 hores.
De 16.30 a 19.30 hores.

Diumenge, 5 de juny
Taller fotografia de paisatge.
De 10 a 13.30 hores.

PREU:
20 € Socis d’AFCA
50 € NO socis (inclou inscripció
AFCA)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:  

www.afcanals.es
Facebook - twitter - instagram
AFCA

Casa de Cultura Can Don José.




