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Un any més, hem gaudit a la nostra 
ciutat d’un dels esdeveniments 
fotogràfics més importants que 
organitza la nostra agrupació, el 
XXXVIII Concurs Nacional de 
Fotografia Sarthou Carreres.

En aquesta ocasió s’han presentat 
172 col·leccions provinents de tota 
Espanya amb un nivell de qualitat 
que va posar a prova al nostre jurat 
compost per Juan María Rodríguez, 
Katy Gómez i Ismael Barbé als quals 
vull agrair des d’aquesta editorial la 
seva professionalitat i bon fer.

El nivell fotogràfic en la nostra 
Comunitat Autònoma, és sens 
dubte, dels més alts del país com es 
va demostrar en el nostre concurs 
on el 46% de les col·leccions 
presentades eren de fotògrafs/
es de la CV i els premiats, Marc 
Pascual Domínguez (Cocentaina) i 

Editorial
José CONCEPTES (Vinaròs) així ho 
testifiquen.

D’altra banda és una immensa 
satisfacció per a la nostra agrupació, 
que set de les vint últimes 
col·leccions seleccionades foren 
de socis de l’Agrupació Sarthou 
Carreres, el premi se’l va emportar, 
a la millor col•lecció social, el nostre 
company Xavier Ferrer.

Vull agrair a l’Ajuntament de 
Vila-real a través del seu regidor 
de cultura Eduardo Pérez el 
suport, no solament econòmic, 
sinó també moral amb el qual 
ens ha acompanyat en aquest 
esdeveniment. Agrair la seva 
presència, així com la de l’alcalde 
José Benlloch i els seus escrits 
en premsa en suport de la nostra 
Agrupació.

Tony Tirado
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Presentació
Jurat XXXVIII Concurs             

Divendres  25de maig a la 
sala Tarrega de la “Casa Dels 
Mundina”, , vam realitzar la 
presentació dels membres del 
Jurat del nostre 38é Concurs 
Nacional, en l’acte el nostre 
president Tony Tirado i el 
regidor de Cultura Eduardo 
Pérez van donar començament 
a l’acte, presentant, abrigallant 
i glossant Katy Gomez, 
fotògrafa insaciable de gran 
sensibilitat, recent guanyadora 
del Sony World Photography 
Award, Juan María Rodríguez, 
periodista, fotògraf i director 
del programa de ràdio Full 
Frame, i a Ismael Barbe, 
fotògraf i professor del cicle 
superior de Fotografia a 
l’EASD de Castelló.
Ens van mostrar els seus 
treballs desglossant les seues 
formes d’actuar i de treballar 
les seues creacions.

Vicent Dosdà

Fotografies Xavier Ferrer i Batiste Safont



Taula rodona
i dinar de germanor

El dissabte al matí comptarem de nou amb la presència 
dels membres del Jurat, amb els quals celebrarem una 
taula redona on es va debatre com abordem la fotografia 
des del punt de vista interpersonal. Posteriorment la taula 
va ser correguda per a degustar la ja tradicional “fideuà” 
en un immillorable ambient fotogràfic

Vicent Dosdà

Fotografies Xavier Ferrer
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Fallo XXXVIII concurs nacional

Fotografies Xavier Ferrer

Jutjar no és gens senzill i menys quan la qualitat de les col•leccions presentades supera les 
expectatives que teníem. Ara imagineu que hàgeu de jutjar les obres amb l’afegit de fer-ho en veu 
alta, davant l’atenta mirada d’un munt de fotògrafs que caminen atents a les dissertacions de les tres 
persones que intenten dilucidar quina col•lecció, mereix ser guanyadora.
Difícil tasca que tant Katy com Juan Maria i Ismael van portar a la perfecció fent-nos passar una 
vesprada molt emocionant. Gràcies amics pel vostre esforç

Vicent Dosdà



Exposicio fotografies guanyadores 
XXXVIII concurs nacional 

El passat dia 15 de juny es va inaugurar en la sala d’Exposicions de la Casa de el’Oli, l’exposició de les 
obres guanyadores i seleccionades del XXXVIII del Concurs fotogràfic Sarthou Carreres que aquesta 
agrupació organitza anualment.
Vam tenir el plaer de comptar amb els guanyadors d’aquesta edició, Marc Pascual de Cocentaina que 
va obtenir el màxim guardó, José Conceptes de Vinaròs que va obtenir el premi a la segona millor 
col•lecció i  i Xavier Ferrer com a millor autor social
Els trofeus als premiats van ser atorgats per l’alcalde i regidors de la corporació.
Posteriorment es va servir un vi d’honor i els assistents van poder gaudir de les obres exposades

Xavier Ferrer

Fotografies Xavier Ferrer / Jose Salla
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PREMI D’HONOR MILLOR COL·LECCIÓ 

D. MARC PASCUAL DOMÍNGUEZ 



Les imatges que podeu veure realitzades a 
Egipte, tres d’elles al Caire, són conseqüència 
d’anar interpretant el que va passant en 
qualsevol moment. Malgrat el circuit turístic 
no seria el millor criteri per a desenvolupar 
un reportatge fotogràfic, doncs s’aprofita el 
que estem parlant, què passa en un moment 
determinat, en el present. El resultat final és una 
combinació d’imatges gràficament coherents 

i buscant, si cap, analogia entre elles i, a més, 
contar una petita història que l’espectador pot 
interpretar…

Almenys, és el que he intentat des de la meua 
humil visió.

Marc Pascual
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PREMI SEGONA MILLOR COL·LECCIÓ 

D. José Conceptes

TÍTOL DEL PROJECTE: h2O
L’origen de la vida és l’aigua, venim de l’aigua i 
som aigua. Encara que no és el nostre element 
natural sempre hem interactuat d’una manera 
o una altra amb ella. I això no escapa al nostre 
inconscient. Vida, moviment, sensacions, 
llibertat, aigua com a espai de suspensió 
sensorial, en una estreta relació de l’home amb 
aquest element, fins i tot malgrat l’aire vital 

que ens falta en estar dins d’ella. Aquesta és 
la meua particular visió a través de l’objectiu. 
La meua fotografia es recondueix ací en una 
visió ambigua entre la calma i l’agitació, jugant 
amb les possibilitats del blau, en una dualitat 
inherent a l’ésser humà. No podem viure 
en l’aigua, però no podem viure sense ella 
com a font de vida. Moviment, calma i tensió 
s’entrecreuen en la meua mirada, en un joc entre 



la figura humana i el líquid element, en una 
abstracció que ens porta de manera inconscient 
fins a l’interior del ventre matern d’on lluitem 
per eixir. La meua fotografia es caracteritza per 
aquest llenguatge metafòric, on conflueixen els 
espais reals amb la interpretació, de vegades 
oposada, com pot ser la vida i la mort, el dins 
i el fora, la quietud i el moviment, l’home i 
l’aigua. Ací conflueixen, en definitiva, la realitat 

i la meua visió personal on la fotografia no és 
més que una eina per a posar en relleu aquesta 
realitat que canvia permanentment però que 
perdura en el meu inconscient.

José Conceptes
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PREMI MILLOR COL·LECCIÓ D’AUTOR 

SOCIAL D. Xavier Ferrer Chust 

NÓMADES
Aquesta sèrie va ser realitzada a l’octubre de 2014 al Marroc, concretament a l’hamada o desert 
negre de Merzouga, uns espais entre les grans dunes on el sòl és de material volcànic, d’ací el nom, 
l’hamada és un paisatge desèrtic pedregós, àrid, polsegós, amb moltes roques i sense arena. A l’estiu, 
pot aconseguir temperatures de fins a 60ºC, és el més proper a l’infern en la Terra. 



Aquesta zona prop de la frontera amb Algèria i una de les portes del Sàhara, està habitada per 
berbers nòmades. Des de la seua tenda construïda amb pèl de camell, i les seues casa d’adob, van 
cercant nous llocs on l’aigua i el bestiar pugen fer la seua vida menys dura.

   Xavier Ferrer       
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www.afsarthou.com
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Fes-te soci o sòcia d’una 
entitat amb història



ABRIL
Lligueta 

Metro, Tramvia y Trens

 1r Premi 
patrocinat LLEDÓ foto video

Xavier Ferrer

2n Premi 
patrocinat Restaurant Casino

  Tony Tirado   

   3r Premi 
patrocinat  Vinoteca de la Vila 

Manuel Catalan
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MAIG

Lligueta 
Moviment en l’esport

 1r Premi 
patrocinat LLEDÓ foto video

Xavier Ferrer

2n Premi 
patrocinat Restaurant Casino

  Arcadio Vidal

   3r Premi 
patrocinat  Vinoteca de la Vila 

Joan Julbe



JUNY
Lligueta 
Nocturn

 1r Premi 
patrocinat LLEDÓ foto video

Vicent Dosdà

2n Premi 
patrocinat Restaurant Casino

  Antonio Alvarez

   3r Premi 
patrocinat  Vinoteca de la Vila 

Jose Mª Rubio
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Lligueta
Juliol

Dv                                hora

dia 20                   21:00

Lloc

   Llum de Tol 

Tradicional sopar de 
germanor i lligueta 
amb el tema “Una 
replica de la fotografía 
de cualquier autor 
conocido” cal presen-
tar junt amb la foto un 
altra en 10x15 de la 
foto original. Hi Haurà 
sorpreses.

Coincidint amb les 
festes de la Mare de 
Déu de Gràcia, es 
realitzarà el Dia de la 
Foto. Us esperem.

Eixida a les ruïnes de 
Belchite (Saragossa). 
L’esdeveniment està 
en preparació i s’in-
formarà de la ruta i les 
activitats a través del 
correu.

La lligueta amb el 
tema «Festes popu-
lars» es realitzarà 
al poble d’Atzeneta. 
També decidirem 
el concurs Repol de 
contraportada. Ja 
s’informarà del punt 
de trobada per a eixir 
en grups.  

S’estan preparant altres activitats que estan sense confirmar abans del tancament de la redacció de 
la revista. Informarem d’aquestes a través de correus electrònics.

Sopar a la “Llum de Tol”2011, Joan Julbe

LLigueta
Setembre

Eixida
Juliol

Activitat
Setembre

Ds                                hora

dia 5                   11:00

Lloc
Pati interior Casa dels 

Mundina

Ds                                hora

dia 15,16                     per 
determinar

Ds                                hora

dia 22                   11:00

Lloc

  Seu de l’Agrupació
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Joan Julbe


