
proxecta

Festival de Fotografía xorde en 2008. Aposta pola utilización de espazos urbanos 
para usos culturais e a exploración de formatos, soportes e espazos expositivos non convencionais en 
relación ao fotográfico. A fotografía reconcíliase e reencóntrase co público, coa xente corrente da rúa que 
alimentou as cámaras dende a súa invención. Ese é o principal obxectivo do Festival de Fotografía Proxecta 
que se celebra cada 19 de agosto na localidade de Vilagarcía de Arousa.

Está aberto a autores de todo o mundo e conta cunha coidada programación dando sempre a oportunidade 
de participar a fotógrafos emerxentes.

Deseñado para os cidadáns, Proxecta conta coa súa implicación e coa dos axentes sociais na súa progra-
mación, execución e gozo.

Promoven e coordinan: José Luiz Oubiña e Miguel Riopa
Fotógrafos/as: Xosé Abad, Daniel Beltrá, Manu Brabo, Cristina Candel, Nacho Doce, 
Nacho Gómez, Federico A. López, Vítor Nieves, Marta Ramoneda e Ramón Vaquero

Casa da Xuventude do 2 ao 13 de novembro
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Cristina Candel. Fotógrafa profesional desde 1994. Traballa como freelance para varios medios 
de comunicación e é especialista en fotografía de viaxes. O seu traballo foi publicado en medios 
como El País Semanal, El Semanal, New York Times, Siete Leguas, suplemento Viajes de El Mundo, 
Conde Nast Traveler, Muchoviaje, Rutas del Mundo, Revista A.R., Hoteles de España y del Mundo, 
Ronda Iberia, Revista Paradores. Traballou tamén para as Oficinas de turismo de México e de 
España. Gañadora do Premio ECO 2007 e 2008 e do Certame de Fotografía «Solidaridad a pie 
de calle» 2008. 
www.cristinacandel.com

Nacho Doce. Ferrol. Comezou 
a súa carreira profesional no 
xornal El Mundo até que no 
ano 2003 se uniu á axencia 
de noticias Reuters. Tras varios 
anos en Lisboa, en maio de 
2010 trasladouse a São Paulo 
(Brasil), onde reside e traballa 
na actualidade.

Nacho Gómez. Arnoia, 1966. Fotógrafo freelance do xornal El 
País Galicia. Formación autodidacta con experiencia profesional 
en prensa escrita (La Voz de Galicia, Diario AS, Faro de Vigo, El 
Mundo, La Vanguardia, Xornal de Galicia), axencias de noticias 
(EFE, AGN, Gecasport, Fotomobil, Fotodeporte, Servimedia), 
axencias de publicidade (Planos) e revistas (GEO, Traveler, 
DeViajes, Capital). Editor gráfico nas publicacións Casa Nova 
e Vianova. Coautor dos libros O Entroido ancestral, Un camiño 
novo para unha vella utopía e Taciturno peregrino.

Federico A. López. Buenos Aires, Arxentina, 1975. Tras licen-
ciarse en Arquitectura, pola Universidade de Buenos Aires viaxou 
a España, instalouse en Altea onde desenvolveu a súa actividade 
profesional. Alí despertou o seu interese pola fotografía que 
practicou de maneira autodidacta integrándoa na arquitectura 
con éxito e aplicándoa a traballos arquitectónicos de realidade 
virtual para numerosos estudios de toda a zona da Costa Branca 
e do estranxeiro, actividade que continúa exercendo. Tras reali-
zar un ciclo de Fotografía Artística na Escola de Arte e Superior 
de Deseño Maestro Mateo realizou o libro de fotografia CAMINO 
estruturado a partir de experiencias vitais nos prodixiosos ca-
miños que abrazan a España. Actualmente desenvolve a súa 
actividade como fotógrafo independente.


