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activitats

JULIOL
Els dies 21  i 22 de maig.
Al Centre Cultural “Ca Don Jose” de
Canals.
Taller de Lightroom 3 a càrrec de
Javier Latorre.

AGOST
VACANCES FOTOGRÀFIQUES

SETEMBRE
2 de setembre.
A les 13’30 hores.
A la Casa de Cultura de L’Alcúdia de
Crespins.
Entrega de premis i inauguració de
l’exposició fotogràfica del Concurs
“Festes Majors 2012”.

Del 2 al 9 de setembre.
A la Casa de Cultura de L’Alcúdia de
Crespins.
Exposició fotogràfica del Concurs
“Festes Majors 2012”.

4 de setembre.
A les 20 hores.
Al Centre Cultural “Ca Don Jose”. 
Termini del plaç d’entrega de fotogra-
fies per al Concurs “Fira de Setembre
2012”.

8 de setembre.
A les 19 hores.
Al Centre Cultural “Ca Don José”.
Lliurament del Concurs “Fira de Setem-
bre 2012”

13 de setembre. 
A les 21 hores.
A la Sala Exposicions Centre Cultural
“Ca Don Jose” de Canals.
Entrega de premis i inauguració de
l’exposició fotogràfica del Concurs
“Fira de Setembre 2012”.

Del 13 al 30 de setembre.
A la Sala Exposicions Centre Cultural
“Ca Don Jose” de Canals.
Exposició fotogràfica del Concurs
“Fira de Setembre 2012”.

22 de setembre. 
A les 18 hores.
A l’Aula de Natura de Canals.
Comença el Curs d’Iniciació a la
Fotografia.

LLIGA SOCIAL
2012
7 de juliol.
Temàtica: PAISATGE URBÁ
29 de setembre.
Temàtica: EL COS HUMÀ
Bases a la nostra pàgina
www.afcanals.es

Més informació a la web, a les xarxes
socials i al google grup 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.

Va passant l’any i anem sortejant la crisi a base de tre-
ball i esforç, malgrat les retallades que les institucions pu-
bliques van fent. Però, nosaltres, com tots, deguem
d’adaptar-nos a eixes qüestions a  base d’imaginació i
de noves propostes que facen que la cultura fotográfica
no deixe d’esser important per a l’Administració, que, en
definitiva, som tots. Si ja no hi han tants diners per a re-
partir, procurem que el que quede siga distribuït amb la
cura i la racionalització de potenciar a tots per igual, si-
guen grans o menuts.

Tanmateix, hem de continuar endavant i anar fent CUL-
TURA, per a que l’esperit fotogràfic no ens deixe perdre-
ho tot.

Per això, per a aquest trimestre mantiguem els nostres
concursos amb el recolzament dels Ajuntament de L’Alcú-
dia de Crespins i de Canals per a seguir fent historia
amb imatges del nostre temps, que quedaran per a la
memoria col.lectiva.

També, tenim més cursos i tallers programats per a
l’aprenentatge de noves tècniques i l’incorporació de
nous aficionats a la fotografía. La Lliga Social que, pas a
pas, va fent camí. Les eixides fotogràfiques que fam pin-
ya i obrin les relacions socials. En definitiva, un fum de
coses.

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

Jose Emilio Sancho
President d’AFCA

Portada: J. PASTOR I 

PEDRO GARCÍA
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QUIN

UTILITZAR

Autor_
Andrés Carull

OBJECTIU

Hui en dia és habitual trobar objectius zoom que comprenen distàncies focals
tan allunyades com els 18mm i els 200mm, però encara que es tracte d'un ma-
teix objectiu convé tindre present a què distància focal aproximada es-
tem treballant per a conéixer com reaccionarà l'objectiu. 

Amb esta publicació comencem amb l'Ús dels objectius que pretén ser una
xicoteta guia per a posar en pràctica tota la teoria sobre els distints tipus d'ob-
jectius.

Comencem per tant amb els objectius angulars, aquells que comprenen
distàncies focals menors als 35mm i que són capaços de captar imatges amb un
angle de visió superior a la de l'ull humà (sense tindre en compte la visió perifè-
rica), és a dir, més de 63º de camp visual.

Podem dividir-los en angulars simples (24-35mm), granangulares (15-
24mm) i ultragranangulares (menys de 15mm) i la diferència que trobarem
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entre ells és que es van marcant de
cada vegada més les característiques
pròpies d'un objectiu angular.

Nota: Quan donem els valors de
distància focal les relacionarem sem-
pre a càmeres de format de 35mm.

COM PUC RECONEIXER
UNA FOTOGRAFIA FETA
AMB UN OBJECTIU
ANGULAR.

Ser capaços de reconéixer una foto-
grafia feta amb un objectiu angular
(sense haver vist l'escena real) ens
ajudarà a tindre la intenció de quals
són els resultats que obtindrem a l'u-
sar el nostre angular.

Generalment ens fixem en quatre
punts per a reconéixer este tipus de
fotografies: 

•  El camp visual: Com hem dit
abans serà major que el de l'ul l

humà. Al veure la foto tindrem la sen-
sació que veiem zones de l'escena
que sense girar el cap o sense mirar
per la cueta de l'ull no seríem capaços
de veure. 

•  La profunditat de camp: Ge-
neralment en les fotografies preses
amb un gran angular apareixen en-
focats tots els plans, des dels més
pròxims fins a l'infinit. Un detall a
tindre en compte és que si el subjecte
que enfoquem es troba a menys de
mig metre de nosaltres, llavors la
profunditat de camp es limita moltís-
sim quedant quasi exclusivament en-
focat el primer pla, és a dir, el sub-
jecte a menys de mig metre. Si enfo-
quem a més de mig metre la profun-
ditat de camp es dispara i apareix
tota l'escena enfocada. 

• Distorsió: És un dels aspectes que
més s'accentuen a mesura que dismi-
nuïm la distància focal. Veurem que
en la fotografia les línies rectes es tor-
nen corbes, especialment en els vores
de la imatge. Com més prop es troben
els elements de la fotografia, més li
afectarà esta distorsió. A l'aproximar-
nos a les distàncies focals dels ultra-
granangulares és possible que ens
aparega "vinyetatge"viñeteo. 

•  Distància entre plans: al veure
una foto presa amb un angular nota-
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rem que la
distància entre
el primer pla i
els següents
pareix major
de la que hi
hauria en la
reali tat. Este
efecte és fàcil
de comprovar
si apareix al-
gun element de
què coneixem

les mesures aproximades en la imat-
ge. La sensació que tenim és que el
primer pla està molt pròxim a nosal-
tres, és quasi com si estiguérem da-
munt d'ell i la resta dels elements pa-
reixen molt més llunyans. 

PERÒ… PERQUE TIPUS DE
FOTOS S'USEN?

És habitual relacionar els objectius
angulars amb la fotografia de paisat-
ge, tant natural com urbà ja que ens
permeten mostrar una major porció
del paisatge que ens rodeja, però els
usos del gran angular no es limiten al
paisatge.

En fotografies d'espais reduïts pot
ser l'única solució possible. Per un
costat ens permet mostrar en una sola
fotografia tota una habitació i per un

altre eixa mateixa habitació pareix
més gran del que realment és.

En reportatges socials o foto-
grafia de carrer és habitual usar
objectius angulars per a acostar a
l'observador de la fotografia a l'esce-
na. Podríem dir que els objectius an-
gulars inviten a l'espectador a formar
part de la fotografia.

ALGUNS ERRORS FRE-
QUENTS A L'USAR UN OB-
JECTIU ANGULAR.

A causa de la distorsió de què parlà-
vem abans, este tipus d'objectius no
són els més recomanats per a fotogra-
fia de retrats. Es pot aprofitar eixa
distorsió per a fer retrats simpàtics i
creatius, però a causa de la deforma-
ció del rostre que produïxen no són
els objectius recomanats per a re-
trats. 

És habitual veure fotografies, re-
cords de viatges, en els que po-
dem contemplar eixe impressionant
edifici de huitanta pisos amb dos pun-
tets xicotets del mateix color que la ro-
ba dels meus companys de viatge, just
en la part baixa de la fotografia. Al
final l'únic resultat que obtenim és una
fotografia d'un edifici altíssim, però la
gent pensarà que només tu vas estar
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en eixe viatge i segur que per als teus
companys no serà la fotografia
favorita del viatge.

Igual que parle d'un edifici altíssim i
dels companys de viatge, podem tras-
lladar el mateix cas a fotografia de
naturalesa o qualsevol altre camp.

COM PUC TRAURE-LI EL
MAXIM PARTIT AL MEU
GRAN ANGULAR?

Com hem dit més amunt els objectius
angulars comprenen un gran camp vi-
sual, aprofita-ho. No et limites a dis-
parar fotografies únicament en horit-
zontal per a ensenyar la immensitat
d'un paisatge. Busca alguna planta o
roca que et cride l'atenció, posa la
càmera en vertical, acosta't a la plan-
ta o roca i deixa-la en el terç inferior
de la fotografia. Veuràs com aconse-
guixes una major sensació de profun-
ditat afegint elements pròxims.
Si fotografies escenes urbanes acos-
ta't, no dispars des de lluny o sinó
perdràs tots els detalls de l'escena.

Pots aprofitar la distorsió que co-
mentàvem per a afegir un efecte crea-
tiu a les teues imatges. Demana-li a
un amic que es vista de pallasso, que
faça malabars o simplement que pose
cara de boig o alguna expressió gra-

ciosa, col·loca't per damunt o per da-
vall d'ell i dispara estant el més prop
que pugues. Veuràs com eixa expres-
sió guanya força amb la distorsió del
gran angular.

Tens pensat anar-te'n de viat-
ge? Si el que vols és ensenyar eixe
edifici altíssim del que parlàvem
abans al complet i mostrar-lo als teus
amics i familiars que els teus com-
panys de viatge van estar allí amb
tu, col·loca't a una distància en què
sigues capaç de ficar en l'enquadra-
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ment tot l'edifici i llavors demana-li
als teus companys que s'acosten a tu.
Encara que cobrisquen part de l'edi-
fici apareixeran en la foto com a
persones recognoscibles i no
com a mers punts de colors.

Si viatges només pots aprofitar per a
incloure altres elements en la fotogra-
fia a més de l'edifici o el típic paisat-
ge de la postal. Postals representatives
del lloc hi ha moltes i la majoria fe-
tes per fotògrafs que viuen prop d'ei-
xe lloc i que per tant poden triar el
millor moment per a prendre la foto-
grafia, no val la pena intentar imitar
la postal a les dos del migdia i amb

els bastides posats per a restaurar la
catedral. Moltes vegades junt amb es-
tos edificis emblemàtics ens trobem
escultures o simplement grups de turis-
tes que podem incloure en la fotogra-
fia en el primer pla per a afegir un
punt de vista diferent i més
personal de l'edifici.

HI HA OPCIONS MÉS
ECONÒMIQUES?

Quasi sempre en fotografia tenim
l'opció d'aconseguir els efectes que
busquem de diverses maneres i els
objectius angulars no podien ser una
excepció. 
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Existixen en el mercat alguns com-
plements per als nostres objec-
tius que a l'adaptar-los per mitjà
d'un adaptador en la part davantera
de l'objectiu ens reduïx la distància
focal del nostre objectiu i per tant po-

dem arribar a aconseguir un ob-
jectiu angular a partir per exem-
ple d'un normal (50mm) o po-
dem aconseguir un gran angular
a partir d'un angular simple.

Si bé és cert que l'opció és més
econòmica que un objectiu angular
real, la qualitat visual, especialment
en els vores de la imatge és en la ma-
joria dels casos també menor.

EN RESUM

Els objectius angulars tenen una sèrie de característiques que hem
d'aprendre a reconéixer i explotar al màxim. 

La seua gran profunditat de camp ens pot ajudar a realitzar foto-

grafies “amb història” en les que a més del subjecte principal po-

dem reconéixer la resta de l'ambient que l'envolta.

Quan uses un angular pensa que tot apareixerà més llunyà en la

fotografia, així que acosta't tot el que pugues.

Si les teues fotos no són prou bones és que no et trobes prou prop.
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concurs FESTES MAJORS 2012
L’ALCÚDIa DE CRESPINS

Vicente Pla Aparicio, Jaume Asamar Soler
(d’AFO), Vicente Ordiñana Merlo (d’AFO),
Juan Vicente Valls Massanet (d’AFLO)

Al final del camí
PEDRO GARCIA LEON

1r. Premi Color

COLOR
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El Crist
ANDRES CARULL BLASCO

3r. Premi Color

S/T
DANGOULE LASINSKAITE
2n. Premi Color
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COLOR

El somni de Mariona
AMELIA GARCIA NAVALON

1r Accèsit Color

Campanars
JOSEP PASTOR CARBONELL

2n Accèsit Color



13

Comunions
JOSEP PASTOR CARBONELL
1r. Premi B/N

B/N
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Sara
PEDRO GARCIA LEON
2n. Premi B/N

ABANDONO
AMELIA GARCIA NAVALON

3r. Premi B/N
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S/T
JOSE VAYÀ HERRERO

1r Accèsit B/N

Ouvrint pas
LUIS MIGUEL MARTI BELMONTE
2n Accèsit B/N
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EIXIDES
J. E. SANCHO

Sumacárcer
EIXIDA A SUMACÀRCER
El dia 13 de maig les agrupacions fo-
togràfiques d’Ontinyent, Canals i l’anfi-
triona ens desplaçarem a la localitat de
Sumacàrcer per a fer una visita i recorre-
gut pel poble i pels paratges del Riu Xù-
quer. Estiguerem al Museu Etnològic, a
l’Esglèsia Parroquial i pels carrers del
casc antic. Acabarem a la vora del riu
Xùquer.
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Benissa
EIXIDA A BENISSA
L’agrupació fotográfica de Benissa, el passat 17 de
juny ens va preparar una excursió pels seu poble i
per les cales de les platjes de Benissa que ens va re-
sular molt agradable. Ho tenien tot preparat per a
que no ens preocuparem de res. Visitarem una casa
museu, el convent dels franciscans, l’Esglèsia parro-
quial, el casc antic, i com he dit, durant tot el matí
anarem a les cales que formen el terme de Benissa.
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I CONCURS

Un total de 66 fotografies de 23 autors es pre-
sentaren al Concurs, i el Jurat integrat per LUIS
BELTRAN, de Valencia, SANTOS MORENO,
de Port de Sagunt i MIGUEL DAVID, de Mani-
ses han lliurat el següents premis:

• PRIMER PREMI dotat amb un xec per a ma-
terial fotogràfic valorat amb 100 € per a la
fotografía numero 42 titolada “DESEQUILI-
BRI” de VICENT GIRBES CANO de Fotoafi-
cionats Algemesí.

• SEGON PREMI dotat amb un xec per a ma-
terial fotogràfic valorat amb 50 € per a la fo-
tografía numero 60 titolada “REFLEXE A VA-
LENCIA” de JUAN VICENTE VALLS MAS-
SANET de l’Agrupació Fotografia L’Olleria.

• TERCER PREMI dotat amb un xec per a ma-
terial fotogràfic valorat amb 50 € per a la fo-
tografía numero 62 titolada “DE VIATGE” de
ISMAEL NADAL MINGUEZ de l’Agrupació
Fotografia L’Olleria.

FOTOGRAFIA
Del 5 al 20 de juny ha es-
tat lliurant-se, via correu
electrònic, el I CONCURS
DE FOTOGRAFIA DE
FEDAFOTO.
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BREUSNOTÍCIES

FIRA DE SETEMBRE 2012 DE CANALS
Una nova convocatòria del Concurs de Fotografia “Fira de Setembre
2011” 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 de 40x50 cm. El
plaç de presentació finalitza el dia 4 de setembre i el veredicte es realit-
zarà al Centre Cultural “Ca Don José” de Canals el dia 8 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

FESTiFOTO 2012

Convocatòria del
XXX Concurs de fotografia

Del 27 d’octubre fins al 30 de novembre tindrem la segona edició del
FESTíFOTO. Aneu preparant-se…..
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De 1 de juliol al 30 de setembre de 2012 a la Caixa Popular i del 1 d’octubre al 30 de
desembre de 2012 a La Caixa s’exposaran les fotografíes titolades “Natura a Su-
macàrcer” del nostre soci FERMIN GARCIA PONS.

FERMÍN GARCÍA PONS

MIRAFCA ARTE
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TALLER

TALLER DE
LIGHTROOM 3

HORARI

Dies:
21 i 22 de juliol- 2012 

Durada: 
15 hores

LLOC
CENTRE CULTURAL 
“CA DON JOSÉ”

PREU:
2o€ socis d’afca

50€ NO socis

a càrrec de JAVIER LATORRE

AFCA

PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓ.
Que és Lightroom. Per a que fer servir Lightroom
Diferències entre Lightroom i Photoshop. El format RAW.

2. LIGHTROOM.
Interface.  Teclat. Ajust de les preferències inicials.
Els Mòduls.

3. MÒDUL BIBLIOTECA.
Importació de fotografies. Creació d'un catàleg.
Maneres de visualització.
Les Meta_Dades.  La Catalogació. 
Serveis de Publicació/Exportació.

4. MÒDUL REVELAT.
Interface. Fluix de treball. L'histograma. Ajust de color.
Ajust bàsics. Les corbes
Panells de HSL/Color/Blanc i Negre. Dividir tons.
Panell de detall.Efectes
Correcció de lent.Calibració de la càmera.

5. MÒDULS PROJECCIÓ/IMPRESSIÓ/WEB.
Mòdul Impressió. Mòdul Projecció. Mòdul Web.

6. PRÀCTIQUES.

inscripcions: info@afcanals.es

• Professor Titular del I.E.S. La Marxadella (Torrent). Departament d'Imatge i So.
• Tècnic Especialista en Imatge i So.
• Curs "Tècniques i processos info-pictòrics" Universitat de Belles Arts de València.
• Curs "Tècniques especials en cinematografia 35 mm" 

Tish School of Arts (New York).
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INICIACIÓ A
LA FOTOGRAFIA

22-09-12 DISSABTE
17-20 h. Presentació. Tècnica fotogràfica. Càmera fotogràfica.

29-09-12 DISSABTE 
17-20 h. Eixida Pràctica 

13-10-12 DISSABTE 
17-20 h. Revisió del treball realitzat a la pràctica. 

20-10-12 DISSABTE
17-20 h. Llenguatge visual. Passat i present de la fotografia. 

27-10-12 DISSABTE
17-20 h. Retoc digital 1. Ferramentes bàsiques.

03-11-12 DISSABTE
17-20 h. Retoc digital 2. Procés

10-11-12 DISSABTE
17-20 h. Eixida pràctica. 

24-11-12 DISSABTE
18-21 h. Història de la fotografia. Revisió del treball realitzat a la

pràctica anterior. 

01-12-12 DISSABTE
18-21 h. Presentació treball fi de curs.

CURS

Programació
i continguts

Inici: 22 setembre 2012
Fi: 1 desembre 2012
Durada: 30 h.
Preu:
25 €  socis d’AFCA
60 €  No socis*

Llocs:
Aula de Natura,
Paratge El Tunel
Centre Cultural Ca Don Jose
Paratges a determinar

Iformació:
info@afcanals.es 
www.afcanals.es
facebook – twiter

* Per als no socis, a més
el preu ja inclou alta (10 €)
i qüota anual 2013 (15 € )




