
Núm. 131/2022

Agrupació Fotográfica Sarthou Carreres

gener/febre/març

MONOGRAFIC 
XXIV LLIGUETA 2021



objectiu 

Colaboració

Tony Tirado /  Vicent Dosdà/ Sonia 
Rubert/ Juan Cortes/ Joan Julbe/ 
Raul Viciano
Diseny  Pesol Fi 
Maquetació  Vicent Dosdà
Impresió Imprenta Ismael Miralles 
Foto Portada Sonia Rubert

www.afsarthou.com
afsarthou@gmail.com
Apartat de correus 61 
Vila-real 12540 
Edita 
Agrupació Fotogràfica
Sarthou Carreres
CIF  G 12094801

Editorial

Un any més acaben les activitats de l'agrupació en aquest atípic any, on una vegada més, 
hem hagut de compaginar la presencialitat amb les pantalles dels nostres ordinadors. 
Crec que és desig de tots que aquest 2022 que comença siga el final definitiu de la 
pandèmia i puguem tornar a reunir-nos sense por als contagis.

En aquest número d'Objectiu volem donar-li protagonisme a una de les nostres activitats 
principals, la lligueta anual, per això cadascuna de les seves pàgines està dedicada 
a ella, els seus protagonistes, els resultats i els actes que van culminar aquest any 
fotogràfic.

Volem homenatjar els guanyadors de la lligueta que amb les seues bones fotografies han 
sabut situar-se al capdavant de la classificació i resultar vencedors de 2021.

El tercer classificat, Joan Julbe, ens ha mostrat la seua experiència i bon fer en la 
fotografia, imatges sòbries i amb missatges gairebé poètics.

El segon classificat, Juan Cortés, un fotògraf  descarat i amb ganes de fer riure o 
reflexionar en cadascuna de les seues imatges. Un mestre en el retoc fotogràfic i amb 
una trajectòria que ens farà parlar.

La primera classificada, Sonia Rubert, un orgull per a aquesta Agrupació per ésser 
la primera dona en cinquanta-vuit anys que guanya una lliga fotogràfica. Les seues 
imatges fresques, amb la seua peculiar visó del que l'envolta, l'han fet alçar-se amb un 
triomf  molt merescut.

Enhorabona als tres.
Tony Tirado
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Octubre
Lligueta 

La muntanya

1r Premi
Alfonso Porcar

2n Premi
Adrian Salva

3r Premi
Joan Julbe

Novembre
Lligueta 

Estampa nadalenca

 1r  Premi
Alberto Martinez

2n Premi
 Sonia Rubert

3r Premi
Tony Tirado
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TOTS ELS GUANYADORS 
 LLIGUETA MENSUAL

Hola, amics, durant aquest any tan estrany que ens ha tocat viure, hem fet coses noves, 
diferents de les que estàvem avesats, ens hem reinventat més d'un cop i és per açò 
que volem mostrar totes les lliguetes telemàtiques a través de les mirades dels seus 
guanyadors.

Mes a mes ens toca pensar una imatge per a mostrar als nostres companys, li peguem 
voltes fins que trobem una forma de plasmar a un paper bidimensional allò que el 
nostre cap pensa amb totes les dimensions i quan tenim sort, aquesta idea esdevé una 
imatge que colpeja els companys i ens fa guanyar la lligueta o no, però de ben segur que 
ens ha fet gaudir una bona estona i fer allò que ens agrada.

Enhorabona a tots els guanyadors i guanyadores d'aquest 2021.
Vicent Dosdà
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RESULTATS XXIV LLIGUETA 2021

NOM M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M09 M10 M11 PUNTUACIÓ
Sonia Rubert 15 50 9 50 18 20 17 50 19 40 288
Juan Cortes 40 40 50 19 3 10 50 15 14 19 260
Joan Julbe 17 20 40 16 40 18 16 9 30 10 216

Alberto Martinez 2 18 1 10 50 9 8 40 18 50 206
Raul Viciano 18 30 14 2 9 40 30 12 6 20 181
Carlos Alba 50 16 17 7 8 40 11 149
Arcadi Vidal 7 1 4 11 14 50 18 14 15 6 140

Cristian Ballester 1 9 13 20 10 15 15 30 13 8 134
Tony Tirado 6 15 1 5 5 30 10 18 10 30 130

Jose Mª Rubio 1 17 10 15 15 19 13 18 17 125
Ana Escrig 4 30 40 5 17 6 8 5 7 122

Alfonso Porcar 8 15 11 6 16 50 9 115
Pepe Sánchez 19 1 30 3 7 16 20 18 114
Adrián Salva 8 1 19 20 19 40 107

Antonio Álvarez 1 11 1 9 17 14 11 9 9 9 91
Jose M. Ros 30 14 1 14 13 19 91

Manu Llorens 3 4 16 8 8 20 16 15 90
Carlos Bravo 9 1 12 1 30 14 12 79

Jose Antonio Franch 5 19 5 13 16 10 68
Ximo López 20 3 1 12 19 12 67

Carlos Poveda 13 1 2 6 3 20 13 7 65
Francesc Isern 1 5 11 11 11 8 11 6 64

Ramón Claramonte 1 8 7 1 13 11 12 5 6 64
Álvaro Grau 20 3 3 9 12 10 6 63

Leopoldo García 1 1 8 7 12 8 5 16 58
Mónica Mas 1 13 3 1 12 12 8 8 58
Alicia Santos 6 7 18 6 19 56

Batiste Safont 10 8 1 10 7 17 53
Javi Sales 16 2 2 1 17 38

Carlos Amiguet 4 7 11 10 32
JM Valde 2 18 10 30

Jose Cintas 10 1 4 9 24
Erik Turpin 13 7 20

Nuria Milian 1 1 17 19
Vicent Dosda 12 4 16

Hector Calonge 6 9 15
Juan Liñana 1 12 1 14
Pablo Serra 14 14

Domingo Martinez 11 11
Noa López Malo 11 11

José Miguel López 1 4 1 1 3 10
Hugo Punzano 3 5 8
Laura Pallares 4 4

Didac Sales 1 1 2
Inma López-Malo 1 1 2

Manolo Tirado 1 1 2
Judit García 1 1



objectiu 

BOOKS GUANYADORS XXIV LLIGUETA
1a SONIA RUBERT

Molts m'identifiquen per un estil que, segons sembla, he anat marcant a poc a poc des 
de fa un temps.

Si alguna cosa és certa és que, sempre que faig una fotografia, gaudisc com una xiqueta 
xicoteta, perd per complet la noció de l'espaitemps i em centre en la llum. Aquesta 
sensació m'apassiona. La incidència de la llum en les meues fotografies genera volums 
i crea l'impacte en l'observador.

M'agrada la composició. El subjecte ha d'estar enquadrat i ser el centre d'atenció, on els 
altres elements externs que l'envolten et porten cap ell, sense obstacles, amb imatges 
netes i clares. M'agrada portar la composició al límit per a generar major impacte o 
interés en la imatge.

Gairebé sempre utilitze el format vertical. Això és pel fet que m'agrada la lectura de la 
imatge en aquest sentit. Enquadre la imatge retallant els elements de l'entorn i done així 
la sensació d'amplitud. D'aquesta manera, el lector pot imaginar i sentir, sense veure-la 
en la imatge, una sensació de continuïtat.

Fotografie alguns llocs reconeguts de la província. Busque una imatge diferent, des 
d'un altre angle, i aprofite les condicions del clima del dia. Tant em serveixen els dies 
ennuvolats com els dies assolellats. Intente traure-li partit i adaptar-me a la llum de 
l'instant. Per a mi és un repte poder pensar una imatge nova improvisant la lluminositat 
del moment. Dies ennuvolats, dies assolellats, migdies, capvespres, nits, albes… cada 
llum de cada moment és bella, cada fotografia és diferent… i única.
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BOOKS GUANYADORS XXIV LLIGUETA
2n JOAN CORTES

Hola, em dic Juan Cortés i soc un apassionat de la fotografia.

M'agraden diverses disciplines fotogràfiques, però gaudisc, sobretot, amb el retrat en 
estudi, el fotomuntatge i la combinació dels dos.

Les meues fotografies són sempre preparades i imaginades abans de pressionar 
l'obturador de la càmera.

Em resulta molt estimulant tot el procés relatiu a la consecució d'una imatge, des del 
naixement de la idea, l'esbós, l'obtenció de recursos i tot el que necessite fins a portar-la 
a terme. Ho agafe com un desafiament, tant l'aspecte tècnic de la presa d'imatges com 
la il•luminació, el retoc, el fotomuntatge, la inclusió d'elements… puc tardar setmanes 
i fins i tot mesos a tindre les fotos necessàries, ja que he d'esperar condicions de llum, 
desplaçar-me a diferents localitzacions i, algunes vegades, construir-me l'escenari.

Les meues influències són variades, escultura, pintura, videoclips i artistes plàstics.

Les imatges solen vindre'm en els moments més inesperats, però algunes vegades ho 
fan just abans d'agafar el son.
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BOOKS GUANYADORS XXIV LLIGUETA
3e JOAN JULBE

Dir en quatre línies i cinc fotos qui eres i per què fotografies, per a qui li agraden les 
imatges més que les paraules pot ser li sobren línies i li falten fotos.

Fotografiar m'ensenya a mirar allò que m'envolta de manera diferent, amb intensitat i 
deteniment, parant-me en les coses i persones, els gestos i moviments, a veure llums, 
formes i colors.
I és en aquesta Agrupació, amb la seua gent, on ho he aprés i gaudisc: fotografies i 
fotògrafs, xarrades, reunions, exposicions i eixides, concursos, lliguetes… i, sobretot, 
amics, amics i viatges.
I quins viatges!

2018_Svoge_Bulgaria

2014_Kingman_EEUU

2010_Fes_Marroc

2019_Nizhni Novgorod_Moscou 2011_La Habana_Cuba
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INAUGURACIÒ EXPO 
LLIGUETA MUR DE L'ART

Acompanyats d'una gran 
representació municipal i de 
molts companys i companyes, 
inaugurarem la darrera exposició 
al Mur.

El Mur ha esdevingut un lloc 
fantàstic que ens ha permés 
portar la fotografia al carrer i 
fer partícips a tots i totes de la 
nostra passió.

Donem les gràcies a la ciutadania 
pel civisme mostrat amb les 
obres d'art exposades al mur.

ENTREGA PREMITS
XXIV LLIGUETA

El passat 17 de desembre vam lliurar els premis de la XXIV lligueta mensual als 
guanyadors: en primer lloc, Sonia Rubert; en segon lloc, Juan Cortés, i en tercer lloc, 
Joan Julbe.

Cal recalcar que és la primera vegada que una dona guanya a pols la lligueta, mes a 
mes ens ha anat sorprenent i ens ha mostrat unes obres fantàstiques, si més no un 
poc millors que les dels altres companys i companyes. Tots i totes, grans fotògrafs i 
fotògrafes.

També vam donar els trofeus a la regularitat, premi que s’atorga a les persones 
participants que completen totes les lliguetes. En l'acte vam comptar amb la presència 
de Vicent Durà, un dels socis vius més veterà.
Gràcies a tothom per la seua assistència i fins a l’any que ve.

Foto, Raul  Viciano
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FEBRER
Taller

disabte                         19  
hora                         10:30

Lloc: Sala de la Casa dels 
Mundina 

Taller de Photoshop a 
càrrec del nostre soci Juan 
Cortes "Fotomuntatge 
bàsic mitjançant capes". 
Un recorregut pel flux 
de treball de Juan que 
aprofundirà en el treball 
amb capes i la correcció 
de color.

GENER
Lligueta

dijous                            13  

En linea

Primera lligueta de l'any 
amb el tema LLIURE. 
Volem que comences l'any 
relaxat i ens mostres una 
de les teues millors fotos.

GENER                 
Assemblea

divendres                      28

En línia

Assemblea general de 
l'Agrupació. Renovació de 
càrrecs i propostes per 
al 2022. Es realitzarà a 
través d'una plataforma en 
línia.

FEBRER
Lligueta

dijous                           10
  

 En línia

Amb el tema MOVIMENT. 
No hi ha res que doni més 
frescor a una imatge que 
alguna cosa en moviment 
sobre un fons nítid. No 
volem imatges trepidades.

MARÇ
Lligueta

dijous                           10
  

En linea

Amb el tema RETRAT. 
Mostra'ns la millor cara 
de la teua fotografia amb 
el posat d'alguna persona. 
Juga amb les llums i les 
ombres. Compte que 
en l'agrupació tenim 
vertaders experts.

MARÇ
Taller

dissabte                        26
  
hora                         10:30

Lloc: Sala de la Casa dels 
Mundina 

Interessant taller amb 
el titol “Més enllà de 
la imatge. Cambres i 
fotografia en el segle 
XX” impartit pel nostre 
company Carlos Poveda 
que ens proposa un 
recorregut fotogràfic a 
través de les càmeres 
que van captar imatges 
mítiques i els seus autors. 
Carlos acompanya la seua 
xarrada amb publicacions 
de l'època i cambres 
llegendàries que el mateix 
repara.

TEMES XXV LLIGUETA 2022

Aquests són alguns dels temes que els socis i les sòcies heu proposat. Esperem que 
aquesta activitat siga del vostre interés i que tinguem enguany una gran participació en 
la lligueta. Junts fem la Sarthou més gran.

Les bases de participació són les mateixes que en els anys anteriors.

GENER: LLIURE. Volem que comences l'any relaxat i ens mostres una de les teues 
millors fotos.

FEBRER: MOVIMENT. No hi ha res que li done més frescor a una imatge que alguna 
cosa en moviment sobre un fons nítid. No volem imatges mogudes.

MARÇ: RETRAT. Mostra'ns la millor cara de la teua fotografia amb el posat d'alguna 
persona. Juga amb les llums i les ombres. Compte que en l'Agrupació tenim vertaders 
experts.

ABRIL: LA MAR. Ja siga un paisatge, un objecte, una acció… el més important és que la 
mar estiga present en la teua fotografia.

MAIG: IMITA UN FOTÒGRAF CONEGUT. Ja el vam fer una vegada i va ser molt divertit. 
Realitza una fotografia i posa al seu costat la foto en la qual t'has inspirat a manera de 
díptic.

JUNY: FOC. Incinera la nostra vista amb una fotografia on el protagonista indiscutible 
siga el foc.

JULIOL: ABSTRACCIÓ. Mostra la teua creativitat amb una fotografia que ens faça 
al•lucinar.

SETEMBRE: FOTOGRAFIA TÈTRICA. Per a aquesta foto pots llegir abans Edgar Allan 
Poe o Stephen King. Volem sentir por en veure la teua foto.

OCTUBRE: MINIMALISME. La filosofia Zen diu «Un jardí està acabat quan no hi ha res 
més a llevar», i això volem veure, una foto amb els elements mínims.

NOVEMBRE: POESIA VISUAL. Per a acabar la lligueta, volem que ens arribes a l'ànima 
amb una fotografia inspiradora que ens faça somiar.

Hi ha altres activitats que, 
en la data de la publicació 
d'aquest número d’Objectiu, 
no estan tancades. S'informarà 
sobre aquestes al seu 
moment.

foto guanyadora 3r premi lligueta 2010 Pepe Broch



objectiu 

foto Juan Cortes


