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Editorial

Quan algú pren la decisió d'invertir el seu temps en algun projecte que pensa que és 
important per a mantenir viva l'activitat d'un col•lectiu de persones unides per una 
afició comuna, en aquest cas la fotografia, cerca les formes necessàries per a dur a 
terme activitats que enriqueixin els coneixements dels seus membres i creuen camins 
eficaços per a socialitzar amb altres companys/as. És evident que aquesta cerca de 
noves activitats representa un increment substancial en aquesta inversió de temps, cosa 
que s'assumeix amb l'esperança de veure créixer l'agrupació.

Aquests últims mesos han estat frenètics tant en l'organització del 41 Concurs Nacional, 
com en la del V Congrés de la FLF en el qual teníem posades moltes esperances en què 
fos el gran moment d'obrir la Sarthou a altres agrupacions de la Comunitat Valenciana 
i estrènyer llaços d'unió entre els seus socis. Ens hauria agradat comptar amb més 
participació per part de tots i totes, però entenc que no totes les activitats susciten el 
mateix interès i això ens dóna pistes per a poder enfocar amb més encert l'organització 
de pròxims esdeveniments.

Seguirem endavant amb la missió que ens van llegar altres companys i que assumim 
voluntàriament amb l'afany de mantenir l'agrupació activa perquè Vila-real continue 
comptant amb la fotografia com un bé cultural més.

Cal agrair els socis i les sòcies que van estar al nostre costat tirant una mà per a poder 
concloure amb èxit els nostres compromisos com a agrupació.

Tony Tirado
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DECISIO 41e CONCURS NACIONAL 
I SOCIAL

El passat dia 29 de maig vam realitzar la decisió del 41é Concurs Nacional i Social Sarthou 
Carreres. Enguany hem pogut recuperar la data tradicional d'aquest esdeveniment, 
la setmana següent a les nostres festes patronals de Sant Pasqual, ja que la decisió 
anterior es va haver de retardar al mes de novembre a causa de la pandèmia.

En aquesta edició vam voler valorar l'experiència de l'any anterior i retransmetre la 
decisió en directe amb la màxima qualitat possible. Aquesta vegada comptàrem amb 
3 càmeres, dues fixes i una mòbil, i micros sense fils per a cadascun dels membres 
del Jurat. Les persones que es van connectar van poder seguir al detall els comentaris 
i decisions del Jurat, així com els assistents ho van poder fer a través d'una pantalla 
situada en la mateixa sala.

En aquesta ocasió, comptem amb un Jurat compost per Carlos de Paz (Almeria), 
Cristóbal Carretero (Almeria) i Ester Pegueroles (Castelló) que van haver de valorar i 
decidir els guanyadors entre les 94 col•leccions rebudes en aquesta edició.

Els guanyadors van ser Diego Pedra Benzal (Cornellà de Llobregat), Premi d'Honor a la 
Millor Col•lecció; Juan Luis Duran Guinot (València), Premi Segona Millor Col•lecció i 
Carlos Bravo Paredes, Premi a la Millor Col•lecció d'Autor Social.

El pròxim 42é Concurs Nacional vindrà carregat de novetats... són nous temps i hem 
d'anar adaptant-nos-hi.

 Fotos José Cintas
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COLECCIÒ GUANYADORA
 PREMI D'HONOR

La fotografia és un llenguatge, història o estètica?

 Contar històries sempre, si bé acompanyades d'un reforç estètic

Construeixes prèviament les teves imatges?

 Construeixo a partir de les imatges que m'atrapen en el moment del tret

Els projectes, només imatges o necessiten les paraules?

 Intent que les imatges siguin les que parlin, no obstant això pot haver-hi una  

 mica de literatura sempre a posteriori

Nomena un fotògraf

 José Ramón Luna de la Ossa

DIEGO PEDRA BENZAL de Cornella de Llobregat
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COLECCIÒ GUANYADORA
 PREMI 2 a MILLOR COL•LECCIO

JUAN LUIS DURAN GUINOT de Valencia

La fotografia és un llenguatge, història o estètica?

 Història, amb una estètica clàssica coherent amb el meu estil (realista segle XX)

Construeixes prèviament les teves imatges?

 No, observe per a trobar la imatge que busque i construïsc a posteriori

Els projectes, només imatges o necessiten les paraules?

 Una imatge val mes que mil paraules. Una fotografia ha d'atrapar, i pot anar 

acompanyada d'un breu escrit

Nomena un fotògraf

 Fan Ho
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COLECCIÒ GUANYADORA
 PREMIO SOCIAL
CARLOS BRAVO PAREDES de Castelló
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 41e 
CONCURS NACIONAL I SOCIAL

El passat dia 10 de juny es va inaugurar al Mur de l'Art Visual l'exposició del 41é 
Concurs Nacional i Social Sarthou Carreres. En el mateix esdeveniment es va procedir 
al lliurament dels premis als guanyadors d'aquesta edició, Diego Pedra, Juan Luis Duran 
i Carlos Bravo que van acudir a recollir les seues distincions.

Després d'unes paraules del nostre president, es va procedir al lliurament dels guardons 
als premiats. Comptem en aquest acte amb la presència de Diego Vila, regidor de 
Turisme, Festes i Congressos; Noelia Samblás, regidora de Tradicions, Normalització 
Lingüística i Relacions Institucionals; Miriam Caravaca, regidora de Participació 
Ciutadana i Proximitat; i Domingo José Vicente portaveu de Ciutadans.

fotografia Polín
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V CONGRES FEDERACIÓ 
LLEVANTINA DE FOTOGRAFÍA

Dissabte passat 19 de juny, Vila-real es va convertir en el centre de la fotografia 
autonòmica arran dels actes que es van celebrar en el V Congrés de la Federació 
Llevantina de Fotografia a la qual pertany la nostra agrupació.

El primer acte va ser l'Assemblea General de la FLF que no se celebrava presencialment 
feia dos anys a causa de la pandèmia. A l'acte va acudir la regidora de Cultura, Rosario 
Royo, per a donar la benvinguda a tots els assistents.

A continuació, es va inaugurar l'exposició de la V i VI Lliga de la FLF, vam comptar també 
amb la presència de la regidora de Cultura i diversos membres del consistori. L'exposició 
mostrava les millors fotografies dels participants en les lligues V i VI, un total de 61 
fotografies que van omplir les parets de la sala d'exposicions del Gran Casino.

Després de la inauguració vam compartir un dinar de germanor amb tots els fotògrafs 
provinents de diferents ciutats de la Comunitat Valenciana pertanyents a la Federació 
Llevantina de Fotografia.

Per a concloure el dia, es va celebrar en la sala d’actes de la Fundació Caixa Rural Vila-
real, la gala de lliurament de distincions de la FLF i la CEF. En aquest acte va ser present 
Santos Moreno, president de la Confederació Espanyola de Fotografia, així com diversos 
membres del consistori municipal. Va clausurar l'acte Emili Obiol, segon tinent d’alcalde 
que ens va dirigir unes paraules i va enaltir la fotografia i la figura de Carlos Sarthou.

Ha estat un honor per a l'agrupació poder realitzar aquest acte a la nostra ciutat i 
agrair als socis que van acudir a l'esdeveniment el seu suport a l'esforç realitzat pels 
responsables de l'agrupació. 
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Abril
Lligueta 

Cine

1r Premi
Sonia Rubert

2n Premi
Ana Escrig

3r Premi
Pepe Sánchez

Maig
Lligueta 
Linies

 1r Premi
Alberto Martinez

2n Premi
 Joan Julbe

3r Premi
Carlos Bravo



objectiu 
JULIOL
Sopar d'estiu

divendres                      30  

hora                       22:30

Lloc
La llum de Tol

Tradicional sopar de "pa i 
porta" en la mansió dels 
germans Amiguet. Porta 
alguna cosa per a picar.

JULIOL
Lligueta

divendres                     30  

hora                        22:00

Lloc
La llum de Tol

Després del sopar, 
s'iniciarà la decisió de 
la lligueta d'aquest mes 
“Tema lliure”. Cal portar la 
foto impresa com s'ha fet 
tradicionalment.

SETEMBRE
Lligueta

divendres                      24
  

 Lloc
en linea

Lligueta temàtica del mes 
de setembre amb el tema 
“Díptics. Els díptics estan 
de moda. A veure com 
relaciones dues imatges”

Juny
Lligueta

Agricultura

1r Premi
Arcadi Vidal

2n Premi
 Raul Viciano

3r Premi 
Tony Tirado

Adquisició añy 2000, Juan Jesús Huelva Esteban 
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foto Vicent Dosdà


