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Amb el canvi de Junta, comença una 
nova etapa en el camí de la nostra 
agrupació cap a l’associacionisme 
fotogràfic.
En aquest editorial, que és el primer 
que faig, vull agrair a l’anterior Junta, 
presidida per José Salla, la labor que 
han realitzat durant aquests últims 
anys per a mantenir viva l’agrupa-
ció, una labor complicada que el 
nou equip afronta amb ganes i amb 
l’esperança de fer-ho tan bé com ho 
van fer ells.
La nostra intenció per als pròxims 
anys és intentar fer un relleu gene-
racional en la direcció de l’agrupació 
i atraure nous socis que ens aporten 
idees actuals en aquest món canviant 
de la fotografia, en el qual sempre 
estem aprenent.
En l’Objectiu que tens en les teues 
mans, hem volgut plasmar aquesta 
idea amb un nou aspecte més actual, 
on la fotografia ocupa un lloc molt 
important.

Editorial
Volem que participen, en alguns dels 
seus continguts, agents externs a 
l’agrupació. En aquest cas, comptem 
amb l’ajuda inestimable de Pepe 
Alfonso, expert en la filosofia Urbex i 
l’abandonament amb un article sobre 
l’actual sala d’exposicions Bombas 
Gen.
Durant aquest trimestre tenim una 
de les activitats més importants de 
l’agrupació, el XXXVIII Concurs 
Nacional de Fotografia, i esperem que 
participes tant en el concurs com en 
els esdeveniments que realitzarem.
Estem oberts a qualsevol suggeriment 
que ens feu arribar per a millorar les 
nostres accions i els continguts de la 
revista.
El camí que comença és difícil per a 
nosaltres, però amb les nostres il·lu-
sions renovades esperem fer-ho bé i 
que tots els membres de l’agrupació 
disfruten de la fotografia com ho han 
fet fins ara.

Tony Tirado
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Eixida a
Vilanova d’Alcolea
TEXT I FOTO 
Xavi Ferrer Chust

Com molts anys, el 2018 no podia ser menys 
i l’agrupació va tornar a eixir a la festa de Sant 
Antoni de Vilanova d’Alcolea.
Alguns dels socis acudim a aquesta tradicional 
festa de foc i purificació adornada amb el galop 
dels cavalls travessant les fogueres pels carrers 
de la ciutat.
El fum, el foc, el fred, el renillar dels cavalls, les 
carreres de la gent botant, amb esperons amb 
què el fotògraf ha de saber jugar per a construir 
una bona foto.
Ací no hi ha pau ni assossec, no hi ha temps per 
a pensar la foto, ni per a enquadrar, ni veure sen-
sibilitats, diafragmes o velocitats, el disparament 
cal executar-lo directament, caiga qui caiga i isca 
com isca.  L’adrenalina corre per les venes del 
fotògraf impregnant-li un esperit d’acció bèl·lica. 
Al final, amb alguna caiguda o entropessó, tots 
fumats com a casa, però el tresor ja reposa latent 
en les nostres càmeres.



Eixida a
Vilanova d’Alcolea

   Jose Salla
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      Eixida a Culla 

Dins del nostre calendari d’activitats, el passat 
dia 20 de gener de 2018 vam fer una eixida 
als termes de Culla i la Torre d’en Besora de 
forma conjunta amb l’Agrupació de València 
AFOVAL. El motiu principal de l’eixida era la 
visita al Parc Miner del Maestrat i, posterior-
ment, a la formatgeria Els Masets.
Per agafar forces, i així enfrontar el dia que 
ens venia al davant, es va decidir anar a Culla 
al bar del poble on vam fer un molt bon 
esmorzar amb rebentats inclosos per als més 
atrevits.
Amb la panxa plena, l’aventura minera al 
paratge natural de la Fontanella tenia un altre 
color. En arribar al Parc Miner ens espe-
rava Sandy, la nostra guia que d’una forma 
amena ens va explicar la història i els detalls 
de les mines Victòria i Esperança mentre 
passejàvem pels més de 4 km de galeries que 
conformen les entranyes d’aquestes mines. 
En acabar la visita vam gaudir d’unes magní-

fiques vistes panoràmiques de la comarca 
de l’Alt Maestrat fent temps i gana abans del 
dinar al restaurant del Parc Miner, on ens 
van delectar amb una bona torrada de carn 
acompanyada de postres típics de la zona 
com les quallades Els Masets.
Després de dinar i d’una estona de rela-
xament, vam marxar cap a la segona part 
de la nostra eixida, la visita a la masia Els 
Masets al terme de la Torre d’en Besora, 
on ens van atendre molt amablement i ens 
van, explicar  el funcionament de les seues 
instal·lacions, buscant sempre l’equilibri 
entre tradició i innovació. Vam gaudir de 
llibertat absoluta per fer fotos i passejar per 
les seues instal·lacions. Abans de marxar 
vam carregar dels bons productes que allí 
tenen.

TEXT I FOTO 
José María Rubio
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   Arcadi Vidal 
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 1 Premi
 Tony Tirado

   2 Premi
   Xavier Ferrer

   

   3 Premi
   José María  Rubio

FEBRER
Lligueta 

Detalls arquitectónics



MARÇ
Lligueta

Religions, temples i deïtats
 1 Premi 

Xavi Ferrer 
   2 Premi

  Javier Ferrer
   3 Premi

      Javi Sales 
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 Fes-te soci o sòcia i
 gàudirás de la fotografia 



EstEr pEguErolEs 

LA SÒCIA 
www.afsarthou.com

afsarthou@gmail.com

La fotografia ha sigut per a mi un instrument des que a 
mitjan dels anys noranta vaig començar a estudiar-la. 
M’ha permés treballar i acostar-me a temàtiques com 
ara la memòria, o el relat del record. No sols des del 
seu vessant purament documentalista, sinó com a 
recurs discursiu. En molts treballs ha quedat apartada 
a una simple anècdota.
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Km 0 Documentar records d’altres persones seria la 
premissa del treball. Fotografiar un espai accessible 
només per la memòria. Arribar, en primera persona, 
al lloc recordat per un altre quan el viatge físic  per 
a ell s’estableix com a impossible en el seu exponent 
més extrem. L’impediment va més enllà del desig ja 
que ens trobem davant d’una falta de llibertat corporal 
i institucionalitzada.



Dones fora de la història és un treball on es combina 
la fotografia, la gravació d’àudio i la documentació per 
a tractar sobre aquells fets històrics que queden fora de 
l’estudi i del coneixement acadèmic per no estar reflectits 
en la documentació burocràtica o gràfica del moment 
en què passen. Les dones han sigut moltes vegades les 
protagonistes d’aquests fets silenciats i sense rastre. I és 
la transmissió oral i el record directe de les protagonis-
tes, amb la debilitat que això suposa, l’única ferramenta 
perquè aquestes vivències històriques passen a les noves 
generacions.

Insularitat és un treball en procés en què es treballa 
sobre l’aïllament físic i anímic de la insularitat. La 
dicotomia que trobem entre la magnitud de la natu-
ralesa i la dificultat que viure en ella comporta.
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CONCURS ANUAL 
DE FOTOGRAFIA Sarthou Carreres 

Fernando Flores Huecas

Arturo Rodriguez Aguilera

Salvador Brun Pérez



L'Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres i l'Ajuntament de Vila-
real convoquen el XXXVIII Concurs Fotogràfic Sarthou Carreres.

 BASES

1. Podran par�cipar tots els fotògrafs aficionats i professionals 
residents al territori nacional. 

2. La temà�ca i tècnica seran lliures, si bé s'aconsella que les obres 
d'una mateixa col·lecció �nguen unitat temà�ca.

3. Cada par�cipant podrà presentar una o dues col·leccions 
compostes per quatre obres cada una. 

4. Les obres podran estar revelades per procediment químic o 
digital, si bé aquest úl�m, haurà de ser imprés amb �ntes que 
atorguen a l'obra una llarga durabilitat. No s'admetran fotocòpies 
ni impressions làser i es presentaran sense muntar en cap suport, i 
la grandària del paper ha de ser de 20 x 30 cm o A4. No obstant 
això, la grandària de la taca fotogràfica serà lliure. No s'admetran 
les fotografies enrotllades ni les que es reben deteriorades per 
embalatge deficient. 

Per a la persona concursant que desitge enviar les seues obres per 
mitjans electrònics per a la seua impressió s'ha establert un 
sistema en el web següent www.defotografoafotografo.com 
/sarthou, on se li indicarà preu i qualitats de paper disponibles. 
Aquestes obres seran tornades als seus autors, sense cap cost, en 
cas que no siguen premiades.

5. Juntament a cada enviament es presentarà un sobre obert on es 
faran constar les dades personals de l'autor/a: nom i cognoms, 
adreça postal, telèfon i adreça electrònica. També, si és el cas, el 
nom de la societat fotogràfica a la qual pertany. En el dors de cada 
obra només figurarà el �tol de la col·lecció i, si escau, l'ordre de les 
fotografies. 

6. Les obres es remetran lliures de despeses a l'Agrupació 
Fotogràfica Sarthou Carreres, apartat de correus 61, 12540 Vila-
real. També es podran entregar personalment o per missatgeria a 
Seguros Catalana Occidente, avinguda de Francesc Tàrrega, 42 – 
baix (12540 Vila-real). Per a qualsevol consulta podeu contactar 
amb Tony Tirado 617 350 061 o Xavier Ferrer 600 921 729.

7. El termini per a la recepció d'obres es tancarà l'11 de maig de 
2018. Es prendrà com a data vàlida la del mata-segells, albarà de 
missatgeria o data de l'enviament electrònic. 

8. El Jurat serà designat per l'Agrupació i estarà compost per tres 
persones de reconegut pres�gi en l'àmbit de la fotografia. La seua 
decisió serà inapel·lable. 

9. La decisió del certamen serà pública i �ndrà lloc el dissabte 26 
de maig de 2018 a par�r de les 16.30 hores a la Casa dels Mundina, 
situada al carrer Major Sant Jaume, 37 de Vila-real. 

10. Els premis, que no podran recaure més d'un en el mateix autor, 
seran els següents: 

• Premi d'Honor a la Millor Col·lecció ...................  1.000 € 

• Premi a la 2a Millor Col·lecció............................     500 € 

• Premi a la Millor Col·lecció d'Autor Social ..........           300 € 

L'autor que ob�nga el Premi d'Honor a la Millor Col·lecció �ndrà 
dret a exposar la seua obra en una sala de l'Ajuntament de Vila-
real durant 2018.

Les obres presentades al concurs no poden haver guanyat cap 
premi en qualsevol certamen celebrat amb anterioritat. Aquest 
punt s'examinarà de forma rigorosa.

11. L'organització demanarà un arxiu digital amb els requisits de 
qualitat que considere necessaris per a les obres premiades 
(mínim de 2400 x 3600 píxels). 

12. Es publicarà un catàleg amb les obres premiades el qual es 
remetrà a tots els par�cipants de manera gratuïta. 

13. Les obres no premiades seran tornades per correu ordinari, en 
sobres normalitzats per a A4, als seus autors una vegada 
clausurades les ac�vitats, per la qual cosa es recomana el seu 
enviament en les mateixes condicions. El cost d'aquests 
enviaments l'assumirà l'AF Sarthou Carreres. 

14. Amb les obres premiades es realitzarà una exposició durant els 
mesos restants de 2018 en una de les sales de l' Ajuntament de 
Vila-real. 

15. L'organització es compromet a u�litzar tots els mitjans del seu 
abast per a tractar les obres amb la màxima atenció i respecte 
possibles, no obstant això, declina tota responsabilitat per 
possibles desperfectes o pèrdues que pogueren ocasionar-se com 
a conseqüència del transport de les obres. 

16. S'entén que tots els par�cipants autoritzen a l'Agrupació 
Fotogràfica Sarthou Carreres a la reproducció de les seues obres 
(en cas de ser premiades) en qualsevol mitjà o suport tècnic. Se 
citarà sempre el nom de l'autor o autora, no havent-hi lloc a cap 
contraprestació per drets de les seues obres. Els concursants es 
responsabilitzen totalment de la no-existència de drets a tercers 
en les obres presentades, així com de la renúncia a tota reclamació 
per drets d'imatge. D'altra banda, aquesta Agrupació es 
compromet a no usar de forma comercial, de cap manera, 
qualsevol imatge presentada a concurs. 

17. La par�cipació en aquest concurs implica la total acceptació 
d'aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista en 
aquestes bases serà resolta per l'organització. 

Vila-real, febrer de 2018

XXXVIII CONCURS FOTOGRÀFIC
SARTHOU CARRERES VILA-REAL 2018
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Bombas Gens, joia industrial del modernisme valencia 
queda abandonada el 1991 i, temps després, ocupada. 
La seua configuració fabril i el deteriorament progres-
siu la fan atractiva per als que busquem, darrere de la 
càmera, “l’altra bellesa” en les formes de la degradació 
i del deteriorament. El mes de març de 2009, en ple 
abandonament, es trobava inhabitable però habitada,
i accedisc il·legalment a l’interior amb la meua Sony 
717 i, en 45 minuts fugaços, aconseguisc captar la 
llum, les textures i el color que només l’abandonament 
és capaç de produir. L’octubre de 2014 és adquirida per 
la Fundació Per Amor a l’Art; és rehabilitada i, el juliol 
de 2017, renaix com a gran centre d’art. Us convide a 
contemplar les fotos de l’abans  i que visiteu, càmera 
en mà, la doble bellesa d’aquest lloc recuperat , del seu 
contingut i, sens dubte, del continent  en si: un edifici 
rescatat. 

FOTOGRÀFICAMENT 
INTERESSANT, ABANS I DESPRÉS

 
   pEpE Alfonso 

  tExt i fotos

CENTRE D´ART BOMBAS GENS



CENTRE D´ART BOMBAS GENS
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Conferència 
Abril

  
 Dia
13, 14 i 15

     hora

    

 Seu

   Auditori de Vila-real
 

En col·laboració amb 
EDC Natura-Fundació 
Omacha. Conferències 
sobre fotografia amb 
fotògrafs de la talla 
d’Andoni Canela i José 
Benito, entre d’altres. 
Podeu descarregar 
el programa del web 
www.edcnatura.com.

Lligueta
Abril 

Dv
dia 20 

Seu

   Seu de l’agrupació

Al local de l’agrupació
Lligueta temàtica 
mensual amb el tema: 
Metro, tramvia i trens

Lligueta  
Maig

 Dv
 dia 5

      hora
 

22:00 h

Seu 

    Seu de l’agrupació

Al local de l’agrupació
Lligueta  temàtica 
mensual amb el tema: 
Moviment en l’esport.

Concurs
Presentació
Maig

Dv
Dia 25

      hora
 

19:00 h

Seu

     Casa dels Mundina

A la sala Tàrrega de la 
Casa dels Mundina
Presentació del Jurat 
del XXXVIII Concurs 
Nacional Sarthou 
Carreres.

Conferència/Dinar
MaIg

 Ds  
 Dia 26 

         hora
 

     14:00 h 

Lloc 

      Penya La Merla

Dinar de germanor 
amb el Jurat del con-
curs. 
Probablement es rea-
litzarà una conferèn-
cia abans del dinar 
(per confirmar).
En les xarxes socials 
tindreu mes informcio

Concurs 
Maig

 Ds
 Dia 26

Lloc 

     Casa dels Mundina

Al pati interior de la 
Casa dels Mundina
Resolució del XXXVIII 
Concurs Nacional 
Sarthou Carreres.

Exposició
Juny

 Ds
 Dia 15

     hora
 

20:00 h

Lloc 

             Casa de l’Oli

A la sala d’exposicions 
de la Casa de l’Oli
Inauguració de l’expo-
sició dels guanyadors 
del XXXVIII Concurs 
Nacional Sarthou 
Carreres.

Liguilla
Juny

 Ds  
 Dia 15

Lloc 

     Seu de l’agrupació

Al local de l’agrupació
Lligueta temàtica 
mensual amb el tema: 
Nocturn.
Després se farà el
concurs Repol de
temàtica lliure

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.

       hora
 

22:00 h 

    hora
 

22:00 h 

     hora
 

 16:30 h
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José María Rubio    


