
Nº
EPOCA I • ANY XXVIII
OCT.-DESEMBRE-22

MAGAZIM
FOTOGRÀFIC

110

FIRA DE

2022

®
M
IG
U
E
L
 Á
N
G
E
L
 I
B
Á
Ñ
E
Z

MERCE
MARTÍNEZ

MIR ARTE



Octubre
16 d’octubre de 2022.
Casa de Cultura “Ca Don José”. 
10.00  h. Esmorçar per als assistens.
11.30 h. Lliga Social.
Última jornada.
Tema: “LA VELLESA”

Novembre
26 de novembre de 2022.
A les 19.30 h.
Casa de Cultura “Ca Don José”. 
Veredicte del Concurs Calendari d’AFCA
2023.
Les bases es publicarán a la pàgina
web.
Durant mes de novembre, al local
social, catalogació de les fotografies
presentades al XLI Premi Nacional de
Fotografia “Vila de Canals”

Desembre
13 de desembre de 2022.
Finali tza el plaç d’admisió de les
fotografies presentades al XLI Premi
Nacional “Vila de Canals.”

17 de desembre de 2022.
A la Casa de Cultura “Ca Don Jose”. 

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

LLIGA SOCIAL
2022
16 d’octubre:
Tema: “LA VELLESA”

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 encetem la programació amb
el Concurs de Fotografia Fira de Setembre de Canals
que va tornar a la normalitat amb la presència de pú-
blic tant al veredicte com a la inauguració en els actes
de la Fira.

Anirem tornant a programar eixides fotogràfiques que
comunicarem als socis a través de les nostres xarxes so-
cials perquè participen. 

Una nova edició de la Lliga Social conclourà al mes
d’octubre. Una lliga que ha estat molt participativa i on
els socis tenen l’oportunitat d’anar desenvolupant la
seua trajectòria fotogràfica mitjançant la creativitat i ex-
pressivitat que dona preparar cada tema fotogràfic.

També, convoquem el concurs del nostre calendari
anual on reflectirem aquelles fotografies estacionals que
il·lustren les mensualitats que anem passant.

A desembre tornem a convocar el Premi Nacional de
Fotografia Vila de Canals, que esperem que continue
amb la repercussió que, any rere any, ha anat tenint
entre els fotògrafs participants.

Molt d’ànim i salut.

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: 
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ I MERCE MARTÍNEZ
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XL FIRA DE SETEMBRE
CANALS • 2022

concurs

El Jurat format d’esquerra a dreta:

ISMAEL NADAL MÍNGUEZ
FRANCISCO FRANCÉS SÁNCHEZ

JOSÉ CALATAYUD MORALES

CONCURS FIRA SETEMBRE

Dorados recuerdos
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ
1r. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2022

El pa beneït
JOSÉ EMILIO SANCHO  LLOBELL

2n. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2022

Pujant o baixant
PABLO LLÁCER MICÓ
3r. Premi 
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2022

Apaga’m si pots
JOSÉ VICENTE MICÓ RODA

4r. Premi 
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FINALISTES

ÁLEX NAVARRO

PABLO LLÁCER
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JOSÉ EMILIO SANCHO

JOSE MIGUEL CASTELLÓ

FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2022
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2022

RAQUEL MARTÍNEZ

QUIQUE CLIMENT
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FIRA DE SETEMBRE • CANALS • 2022

MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ

CARMEN PASTOR
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Del 2 de novembre de 2022 al 30 de
gener de 2023 a la Caixa Popular
exposarà la fotògrafa MERCE

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

MERCE
MARTÍNEZ

entrevista

TÍTOL EXPO:
VISIÓ FOTOGRÀFICA

MIR ARTE

Com començares en la foto-
grafia?
Sempre m’ha agradat la natura i via-
jar. He portat la càmera allà on he
anat; per a mi, es una manera de
plasmar un instant en una imatge. 
He aprés de forma autodidacta i
també de manera formal en una
academia per ampliar diferents téc-
niques fotogràfiques.
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MERCE
MARTÍNEZ
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Quin equip utilitzes?
Canon EOS 400D amb diferents objetius.

Què sols fotografiar? I què t’agradaria?
M’agrada la natura i la fotografia de viatge tant del que es viu en la ciu-
tat amb la gent, com l’entorn que envolta un país.

Blanc i negre o color?
Color

Utilitzes molt la posproducció? Revelat digital, retoc, efectes…..
Solc fer revelat per ajustar algun paràmetre, però intente mantindre la
imatge el més real posible, m’agrada la naturalitat i la practicitat de fer la
foto amb les condicións correctes per treballar el menys posible la post
producció. 

Fotografs que t’inspiren….
Sebastiao Salgado, Tino Soriano, Nuria López Torres, Ana becerra, Javier
Sánchez Monge, Judith Prat.
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Què vols aconseguir amb la fotografia? Quina és la teua meta?
M’agradaria profunditzar amb el fotoperiodisme, poder mostrar en una
imatge un sentiment, una vida o un moment determinat de manera que
conte una historia, que qui veja eixa imatge es traslade al lloc i a eixe
moment.

MERCE
MARTÍNEZ
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També m’agradaria arribar a fer un projecte sobre alguna temàtica social
per donar-li visibilitat i aconsseguir generar un canvi positiu en ell.

Per qué estàs a l’associació?
Perque es promuen activitats, events i tallers que m’ajuden i em motiven a
compartir amb gent que tambe li agrada la fotografía.

Algo que afegir…..
Estic agraida a la associació AFCA per donar-me l’oportunitat de partici-
par en esta exposició i permitir-me avançar un pas més en la meua trayec-
toria fotográfica.
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AFCA
2023

CALENDARI
BREUSNOTÍCIES

Tornem a convocar el concurs per a l’elaboració del CALENDARI D’AFCA de
2023, que omplirà les nostres sobretaules durant tot l’any que ve. L’ultim dia
de la presentación de les fotografíes és el 22 de noviembre de 2022 a les 24
hores al correu info@afcanals.es. El veredicte es realitzarà el 26 de noviembre
de 2022 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 a: www.afcanals.es
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XLI
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
millors col.leccions presentades. Les fotos soltes sols competirán per al premi
Social. Des de l’1 de novembre fins al dia 13 de desembre de 2022,
poden remetres les fotografies a l’AFCA, apartat de correus, nº 98, de
46650 Canals, i demanar, igualmente, les bases de la convocatòria.

El veredicte serà a Ca Don José el 17 de desembre de 2022, a les 17 h.

Mes informació a:
www.afcanals.es

BREUSNOTÍCIES

Col·lecció guanyadora 2021
de José Ramón Luna




