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Benvingudes i benvinguts al festival de la imatge 
de Calella.

Tot i que l’esdeveniment celebrarà enguany la seva setena edició, el 
Festimatge està consolidat dins del món de la imatge gràcies al fet de ser 
un dels pocs festivals que aglutina fotografia i cinema sota el mateix format. 
Amb esdeveniments que individualment porten un llarg camí recorregut que 
li confereixen forma i cos al Festival, com el trofeu Torretes de fotografia amb 
trenta-sis anys de trajectòria, el trofeu de curtmetratges amb divuit edicions, 
i la mostra de 9’5.
Foto-Film Calella, que ja s’apropa als cinquanta anys d’història, és una de 
les entitats més dinàmiques i prolífiques de la nostra ciutat, amb un llarg 
recorregut i prestigi nacional i internacional gràcies tant a la creativitat, rigor i 
experiència dels seus associats com de la capacitat mostrada en organitzar 
grans activitats i exposicions, tant a nivell individual com col·lectiu dels seus 
membres.
Ens espera tot un mes ple d’activitats; exposicions, trobades de professionals, 
mercats, passis, xerrades, cursets, i un llarg etcètera que ens permetrà fruir 
de nou d’aquest fantàstic festival. Espero que, amb tota aquesta àmplia 
oferta que la gent de Foto-Film Calella ens ha preparat, tothom en gaudeixi 
d’allò més.

A Calella per l’abril Festimatge!

Bienvenidas y bienvenidos al festival de la imagen 
de Calella. 

Aun cuando el acontecimiento celebrará este año su séptima edición, el 
Festimatge está consolidado dentro del mundo de la imagen gracias al 
hecho de ser uno de los pocos festivales que aglutina fotografía y cine bajo 
el mismo formato. Con acontecimientos que individualmente llevan recorrido 
un largo camino que le confieren forma y cuerpo al Festival, como el trofeo 
Torretes de fotografía con treinta y seis años de trayectoria, el trofeo de 
cortometrajes con dieciocho ediciones, y la muestra de 9’5. 
Foto-Film Calella, que ya se acerca a los cincuenta años de historia, es una 
de las entidades más dinámicas y prolíficas de nuestra ciudad, con un largo 
recorrido y prestigio nacional e internacional gracias tanto a la creatividad, 
rigor y experiencia de sus asociados como de la capacidad mostrada al 
organizar grandes actividades y exposiciones, tanto a nivel individual como 
colectivo de sus miembros. 
Nos espera todo un mes lleno de actividades; exposiciones, encuentros de 
profesionales, mercados, pases, charlas, cursillos, y un largo etcétera que 
nos permitirá gozar de nuevo de este fantástico festival. Espero que, con 
toda esta amplia oferta que la gente de Foto-Film Calella nos ha preparado, 
todo el mundo disfrute de ello. 

En Calella, en abril, Festimatge!
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Montserrat Candini - Alcaldessa de Calella
Salutació 



Festimatge, un exemple a seguir

No puc començar aquest escrit sense fer esment a la complicada situació 
econòmica, política i social que vivim i a la necessitat de comptar amb 
espais com aquest Festival, per minimitzar els efectes que produeixen 
aquestes situacions sobre la nostra societat. No podem ser aliens a les 
nostres realitats, la fotografia té un màxim exponent just en aquest punt, 
deixar ben palès allò que succeeix al nostre voltant.   
Ja no tinc més paraules per descriure aquest magnífic festival després 
del que hem dit aquests últims anys, però sí que voldríem afegir un punt 
important. El festival de la imatge de Calella és ja un referent dintre de 
l’agenda del nostre país, guanyat a base d’esforç, de treball i la il·lusió amb 
què el fan el grup humà de Foto-Film Calella.
És aquí, en aquest punt, on voldríem fer èmfasi; de vegades no tenim clar 
per què funcionen els projectes com aquest i nosaltres estem convençuts 
que la seva clau són els valors socials amb els quals es porten a terme. La 
vostra sensibilitat vers les injustícies socials, el vostre tarannà conciliador, 
la vostra humilitat, la vostra acollida als convidats oferint un tracte familiar, 
això és el que fa gran Festimatge, aquesta és la clau.
Per a la Federació és un plaer comptar amb vosaltres, sou un exemple a 
seguir, i que sigui per molts anys.

Una forta abraçada, amics.

Festimatge, un ejemplo a seguir 

No puedo empezar este escrito sin hacer mención a la complicada situación 
económica, política y social que vivimos y a la necesidad de contar con 
espacios como este Festival, para minimizar los efectos que producen estas 
situaciones sobre nuestra sociedad. No podemos ser ajenos a nuestras 
realidades, la fotografía tiene un máximo exponente justo en este punto, 
dejar bien evidente aquello que sucede a nuestro alrededor. 
Ya no tengo más palabras para describir este magnífico festival tras lo que 
hemos dicho estos últimos años, pero sí que querríamos añadir un punto 
importante. El festival de la imatge de Calella es ya un referente dentro de la 
agenda de nuestro país, ganado a base de esfuerzo, de trabajo y la ilusión 
con que lo hace el grupo humano de Foto-Film Calella. 
Es aquí, en este punto, donde querríamos hacer énfasis; a veces no 
tenemos claro por qué funcionan los proyectos como éste y nosotros 
estamos convencidos de que su clave son los valores sociales con los 
cuales se llevan a cabo. Vuestra sensibilidad hacia las injusticias sociales, 
vuestro talante conciliador, vuestra humildad, vuestra acogida a los invitados 
ofreciendo un trato familiar, esto es lo que hace grande Festimatge, esta es 
la clave. 
Para la Federación es un placer contar con vosotros, sois un ejemplo a 
seguir, y que sea por muchos años. 

Un fuerte abrazo, amigos.
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Salutació 



AIRES NOUS AL CINEMA... 

Quan sembla que tota la societat està en crisi, que el món es mou cap a 
una recessió, justament ara els nous realitzadors de cinema estan sortint com 
bolets, amb l’agradable sorpresa d’una joventut que empeny les velles glòries 
de directors i realitzadors.
Veritablement sembla que hagi entrat un “aire nou al cinema”, al festival 
FESTIMATGE de Calella, concurs molt consolidat. Amb excel·lent projecció 
als realitzadors de l’Estat espanyol i una part de l’estranger, aplega aquest any 
2012 més de 250 pel·lícules, de les quals 59 són d’autors, escoles de cinema 
o productores del nostre país, Catalunya.
L’associació “CinemAcció” / CINEMA·RESCAT, entitat el referent de la 
qual és la recuperació del patrimoni cinematogràfic i la difusió de les activitats 
cinematogràfiques en el més ampli sentit de l’expressió, desitja també donar 
suport a la creativitat d’aquest col·lectiu de gent jove.
El premi  “CinemAcció” / CINEMA·RESCAT que es concedeix enguany 
pretén estimular aquesta via, que els joves realitzadors, inquiets, a la recerca 
de la modernitat i encara que a vegades els seus projectes puguin semblar a 
l’espectador una mica “surrealistes o extravagants”, són, sens dubte, la saba 
nova del cinema; han après el que no s’ha de fer en les ficcions i històries 
cinematogràfiques i li donen aquest “nou aire” que de ben segur necessita i 
demana l’espectador.
Entitats de tan reconegut prestigi com Foto-Film Calella, organitzadora del 
festival FESTIMATGE, i associacions sense ànim de lucre com “CinemAcció” 
/ CINEMA·RESCAT, de ben segur que es congratulen de donar pas a 
aquestes noves generacions de productors i realitzadors que amb les seves 
idees innovadores, la seva tasca constant, moderna i d’investigació aprofiten 
les noves tecnologies per plasmar en unes cintes magnètiques unes imatges 
noves, fresques, trencadores amb les “normes” antigues, unes històries per 
a entreteniment de l’espectador, que de ben segur són el futur del cinema.
Quan sembla que ha finalitzat el temps de les subvencions oficials, hem de 
reconèixer més mèrit encara a aquestes realitzacions que es fan quasi sense 
cap ajut econòmic i donar les gràcies un cop més a Foto-Film Calella per 
tirar endavant amb empenta, treball, esforç i una actitud una mica agosarada 
aquesta nova edició del FESTIMATGE 2012.

Moltes gràcies a tots ells.

AIRES NUEVOS PARA EL CINE...

Cuando parece que toda la sociedad está en crisis, que el mundo se mueve 
hacia una recesión, precisamente ahora los nuevos realizadores de cine 
están saliendo como setas, con la agradable sorpresa de una juventud que 
empuja a las viejas glorias de directores y realizadores.
Verdaderamente parece que haya entrado un “aire nuevo en el cine”, en el 
festival FESTIMATGE de Calella, concurso muy consolidado. Con excelente 
proyección a los realizadores del Estado español y una parte del extranjero, 
reúne este año 2012 más de 250 películas, de las cuales 59 son de autores, 
escuelas de cine o productores de nuestro país, Catalunya.
La asociación “CinemAcció” / CINEMA·RESCAT, entidad cuyo referente 
es la recuperación del patrimonio cinematográfico y la difusión de las 
actividades cinematográficas en el más amplio sentido de su expresión, 
desea también apoyar la creatividad de este colectivo de gente joven.
El premio “CinemAcció” / CINEMA·RESCAT que se concede este año 
pretende estimular esta vía, que los jóvenes realizadores, inquietos, a 
la búsqueda de la modernidad y aunque a veces sus proyectos puedan 
parecer al espectador un poco “surrealistas o extravagantes”, son, sin 
duda, la savia nueva del cine; han aprendido lo que no se debe hacer en 
las ficciones e historias cinematográficas y le dan este “aire nuevo” que 
ciertamente necesita y pide el espectador.
Entidades de tan reconocido prestigio como Foto-Film Calella, organi-
zadora del festival FESTIMATGE, y asociaciones sin ánimo de lucro como 
“CinemAcció” / CINEMA·RESCAT, seguro que se congratulan de dar 
paso a estas nuevas generaciones de productores y realizadores que con 
sus ideas innovadoras, su trabajo constante, moderno y de investigación 
aprovechan las nuevas tecnologías para plasmar en unas cintas magnéticas 
unas imágenes nuevas, frescas, rompedoras con las “normas” antiguas, 
unas historias para entretenimiento del espectador, que seguramente son 
el futuro del cine.
Cuando parece que ha finalizado el tiempo de las subvenciones oficiales, 
hemos de reconocer más mérito aún a estas realizaciones que se hacen casi 
sin ninguna ayuda económica y dar las gracias, una vez más, a Foto-Film 
Calella por ir hacia adelante con empuje, trabajo, esfuerzo y una actitud un 
poco atrevida en esta nueva edición del FESTIMATGE 2012.

Muchas gracias a todos ellos.
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Joan Manel Martínez Moro - President de “CineAcció”
L’opinió 



FESTIMATGE ... EL REPTE

Perquè una entitat de tipus cultural tingui una vida sana calen, entre d’altres 
coses, dues condicions imprescindibles. La primera de tipus intern, per la 
qual cal que els seus membres puguin créixer a nivell particular a la vegada 
que gaudeixin del que seria l’afició que han escollit i que és el que cerquen 
dins de l’entitat. La segona de tipus extern, on l’entitat cerca una millora 
projectant-se cap a l’exterior tant per millorar en la recerca de noves idees 
com per explicar arreu què és el que està fent i per què ho fa. En definitiva, 
tota entitat ha de posar-se al començament de cada període anual uns 
reptes que l’ajudin a créixer.
Foto-Film Calella té anualment el seu repte amb la societat de la imatge: es 
diu FESTIMATGE.
Cada any, i ja en són set, un grup de gent es planteja un camí a seguir per 
aconseguir el seu repte de posar la seva petjada en un món gens difícil de 
les exposicions, projeccions, tallers i una munió d’accions relacionades amb 
la imatge. Ho fan a base de perdre moltes hores de son, moltes reunions i 
no poques enrabiades amb la família. 
A la fi el repte és donar vida a aquest FESTIMATGE, de sentir-se orgullosos 
de posar el nom de Foto-Film i de Calella als mapes, localitzadors i cors 
de molta gent amant de la imatge en totes les seves accepcions: fotos, 
cinema, etc. 
El camí és de vegades feixuc, però edició rere edició ens retrobem amb 
gent que fins fa poc eren desconeguts, però que tornen per compartir 
experiències i treballs, alhora que coneixem nova gent il·lusionada per formar 
part en noves edicions.
És per a mi una satisfacció formar part d’aquest grup i aprofito aquest escrit 
per encoratjar-los a gaudir d’aquesta setena edició, com a fruit final d’una 
tasca ben feta, a la vegada que animar-los ja a cercar novament el repte de 
la propera edició.

Per a tots nosaltres, que formem part de Foto-Film Calella, el 
FESTIMATGE és el nostre repte.

FESTIMATGE… EL RETO

Para que una entidad de tipo cultural tenga una vida sana debe tener, 
entre otras cosas, dos retos imprescindibles, el primero es de tipo interno 
por el que es preciso que los miembros que la forman puedan crecer a 
nivel particular a la vez que disfrutan con lo que sería la afición que han 
escogido y que es lo que buscan dentro de la entidad. El segundo, de tipo 
externo, donde la entidad busca una mejora proyectándose al exterior tanto 
para mejorar en la búsqueda de nuevas ideas como para explicar a todo 
el mundo qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. En 
definitiva, toda entidad ha de plantearse al inicio de cada periodo anual unos 
retos que la ayuden a crecer.
Foto-Film Calella tiene anualmente su reto con la sociedad de la imagen. Se 
llama FESTIMATGE.
Cada año, y ya van siete, un grupo de gente se plantea un camino a 
seguir para conseguir el reto de poner su huella en el mundo nada fácil 
de las exposiciones, proyecciones, talleres y un sinnúmero de acciones 
relacionadas con la imagen. Lo hacen a base de perder muchas horas de 
sueño, muchas reuniones y no pocos enfados con la familia.
Al final el reto es el de dar vida a este FESTIMATGE, de sentirse orgullosos 
de poner el nombre Foto-Film y de Calella en mapas, buscadores y en el 
corazón de mucha gente amante de la imagen en todas sus acepciones… 
fotos, cine, etc.
El camino a veces es duro pero edición tras edición nos reencontramos 
con gente que hasta hace poco eran desconocidos, pero que vuelven para 
compartir experiencias y trabajos, a la vez que conocemos a nueva gente 
ilusionada por formar parte en nuevas ediciones.
Es para mí una satisfacción formar parte de este grupo y aprovecho este 
escrito para alentarlos a disfrutar de esta séptima edición, como el fruto de 
un trabajo bien hecho, a la vez que animarles a buscar nuevamente el reto 
de la próxima edición.

Para todos nosotros que formamos Foto-Film Calella el FESTIMATGE 
es nuestro reto.
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Xavier Rigola - President de Foto-Film Calella
Salutació 



El Mar 

En els aparadors de diversos establiments comercials de 
Calella estarà exposada una selecció de fotografies del XXXVI 
Trofeu Torretes de Fotografia relacionades amb el mar.

En los escaparates de diversos establecimientos comerciales 
de Calella estará expuesta una selección de fotografías del 
XXXVI Trofeo Torretes de Fotografía relacionadas con el mar.

Aromes C. Església, 141

Can Villaret C. Església, 123

Decoració de la llar C. Sant Antoni, 56

Erragé C. Església, 237

Esports Sisseny Torrent C. Església, 177

Euroelectra S. Cardona C. Església, 278

Funtané C. Església, 105

Intersport Marquès C. Església, 179

Linea Viva C. Església, 55-57

Llibreria la Llopa C. Sant Joan, 62

Mesos C. Església, 52

Montse Brugué C. Església, 212

Papereria Roger C. Amadeu, 7

Perfumeria Vila C. Església, 184

Perfumeria Xaloc C. Església, 119

Planchart Fotografia C. Església, 115

Porti C. Església, 136

Quim i Esteve Perruquers C. Amadeu, 98

Recanvis Fema C. Jacint Verdaguer, 11

Regals Marina C. Església, 179

Remard C. Església, 180-182

Sonia C. Església, 124

Viatges Elite C. Amadeu, 2

Viatges Unió II C. Amadeu, 39

X. Poch Laboratoris Digitals C. Barcelona, 18

Xavi Motos C. Bruguera, 305

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies del XXXVI Trofeu Torretes 
de Fotografia. Tema: El Mar.

Establiments expositors
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Monzón, Monsón o Monsún és el nom que rep un vent estacional, que bufa 
alternativament en direccions  oposades i que es produeix pel desplaçament 
del cinturó equatorial, especialment a l’oceà Índic. 
Al llarg de milers d’anys, aquest vent ocasional que recorre alguns països del 
cinturó equatorial, carregat de pluges a l’estiu o sec i fred a l’hivern, ha forjat 
el caràcter de la majoria de pobles que el suporten, marcant així les seves 
formes de vida i condicionant-les als seus beneficis o inclemències.
Les imatges que es recullen en aquesta exposició són el resultat d’un 
passeig obert per alguns dels camins que el Monsún va traçant al llarg del 
seu recorregut i en els quals els éssers humans viuen, lluiten i es debaten 
dia a dia, per aconseguir la superació material o espiritual que se’ls exigeix.

Monzón, Monsón o Monsún es el nombre que recibe un viento estacional, 
que sopla alternativamente en direcciones opuestas y que se produce por el 
desplazamiento del cinturón ecuatorial, especialmente en el océano Índico.
A lo largo de miles de años, este viento ocasional que recorre algunos países 
del cinturón ecuatorial, cargado de lluvias en verano o seco y frío en invierno, 
ha forjado el carácter de la mayoría de pueblos que lo soportan, marcando 
así sus formas de vida y acondicionándolas a sus beneficios o inclemencias.
Las imágenes que se recogen en esta exposición son el resultado de un 
paseo abierto por algunos de los caminos que el Monsún va trazando a 
lo largo de su recorrido y en los que los seres humanos viven, luchan y se 
debaten día a día, para conseguir la superación material o espiritual que se 
les exige.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

“Deixem de ser invisibles”

Camins de Monsún

Lloc: Sala Ajuntament Vell (plaça de l’Ajuntament)
Horari: Dijous i divendres de 18.00h a 21.00h 

Dissabtes i festius de 11.30h a 14.00h. i de 18.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: Sala Ajuntament Vell (plaça de l’Ajuntament)
Horari: Dijous i divendres de 18.00h a 21.00h 

                 Dissabtes i festius de 11.30h a 14.00h. i de 18.00 a 21.00h.
Accés lliure
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“Deixem de ser invisibles” és una iniciativa conjunta de l’Associació de 
persones amb discapacitat de l’Alt Maresme (ADIAM) i el fotògraf Vicens 
Tomàs.
És una exposició de retrats de persones, totes elles capacitades, però en 
diferents discapacitats. Voldríem que les fotografies us transmetessin la 
sensibilitat, l’alegria, l’esforç, la il·lusió, la mirada, i sobretot la capacitat que 
tenen tots per lluitar i barallar-se amb tot, per avançar i superar tots els 
entrebancs amb què es puguin trobar.

“Dejemos de ser invisibles” es una iniciativa conjunta de la Associació de 
persones amb discapacitat de l’Alt  Maresme (ADIAM) y el fotógrafo Vicens 
Tomàs. 
Es una exposición de retratos de personas, todas ellas capacitadas, pero en 
diferentes discapacidades. Querríamos que las fotografías os transmitieran 
la sensibilidad, la alegría, el esfuerzo, la ilusión, la mirada, y sobre todo la 
capacidad que tienen todos por luchar y pelearse con todo, para progresar 
y superar todos los obstáculos con que se puedan encontrar.

Fotografies de Vicens Tomàs

Fotografies de Gabriel Brau



El Trofeu Torretes de Fotografia no solament està considerat un dels més 
prestigiosos de l’Estat espanyol, sinó que també podem dir que amb aquesta 
edició es confirma que ha estat acceptat en els circuits internacionals. Això ho 
demostren les més de 3.000 obres presentades, amb la participació d’autors de 
53 països. 
El nou format d’aquest XXXVI Trofeu Torretes de Fotografia consta de tres 
apartats: fotografies monocromes de temàtica lliure, color de temàtica lliure i el 
mar en tots els seus aspectes. 
La selecció de les 20 millors fotografies de cadascun dels tres apartats són 
mostrades en aquesta exposició.

Els corrents migratoris han fet que arribessin als nostres pobles i a les nostres 
ciutats persones de llocs molt llunyans. Només cal acostar-nos un capvespre 
d’estiu, passejar-nos pel carrer d’un poble per veure la varietat de persones que 
hi podem trobar, gent que ha viscut tota la vida al poble i gent d’altres ètnies o 
procedències diferents. Això ha provocat que el fotògraf Vicenç Rovira pensés 
en recollir en un treball fotogràfic aquest mosaic de maneres de viure i de fer. 
La mirada de Rovira neta, asèptica, aconsegueix guanyar-se la confiança dels 
protagonistes i fer que li permetin entrar en aquest lloc tan íntim que és la seva 
llar, li donin accés a captar-los entre les seves pertinences i així regalar-nos la 
possibilitat de veure aquesta gran diversitat de grups familiars lligats per l’afecte, 
els llaços de sang…

El Trofeu Torretes de Fotografia no solamente está considerado uno de los más 
prestigiosos del Estado español sino que también podemos decir que con esta 
edición se confirma que  ha sido aceptado en los circuitos internacionales. Ello lo 
demuestran las más de 3.000 obras presentadas, con la participación de autores 
de 53 países.
El nuevo formato de este XXXVI Trofeu Torretes de Fotografía consta de tres 
apartados: fotografías monocromas de temática libre, color de temática libre y el 
mar en todos sus aspectos.
La selección de las 20 mejores fotografías  de cada uno de los tres apartados son 
mostradas en esta exposición.

Las corrientes migratorias han hecho que llegaran a nuestros pueblos y ciudades 
personas de lugares muy lejanos. Sólo hace falta acercarnos un atardecer de 
verano, pasearnos por la calle de un pueblo y ver la variedad de personas que 
podemos encontrar, gente que ha vivido toda la vida en el pueblo y gente de 
otras etnias o procedencias diferentes. Esto ha provocado que el fotógrafo Vicenç 
Rovira pensara en recoger en un trabajo fotográfico este mosaico de maneras 
de vivir y de hacer. La mirada de Rovira limpia, aséptica, consigue ganarse la 
confianza de los protagonistas y hacer que le permitan entrar en este lugar tan 
íntimo que es su hogar, que le den acceso a captarlos entre sus pertenencias y así 
regalarnos la posibilidad de ver esta gran diversidad de grupos familiares unidos 
por el afecto, los lazos de sangre…

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Vicenç Rovira

Fotografies seleccionades

XXXVI Trofeu Torretes 
de Fotografia

Veïns

Lloc: Casal l’Amistat (Amadeu, 55)
Horari:  Dijous i divendres de 18.00 a 21.00h. 
Dissabtes i festius de 12 a 14h. i de 16 a 21h.
Accés lliure

Lloc: Biblioteca Can Salvador de la Plaça (plaça de l’Ajuntament)
Horari: De dilluns a divendres de 16.00h a 20.30h
Dissabtes de 10.00h a 13.00h. Festius tancat 
Accés lliure
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Potser el millor que resumeix com és aquest extraordinari país és la seva 
capacitat per inspirar, frustrar, emocionar i desconcertar, tot al mateix temps. 
Extremament polifacètica, l’Índia ens ofereix un espectre increïblement ampli 
de noves experiències. Algunes poden resultar desafiants, sobretot per als 
qui la visiten per primera vegada: la pobresa és impactant, la burocràcia 
pot arribar a ser exasperant i les aglomeracions, de vegades, converteixen 
un senzill tràmit en una batalla extenuant. En alguns moments, fins i tot els 
viatgers amb més veterania perden la paciència.

Seguint els passos de la fotografia més tradicional d’estudi, però amb 
la meva pròpia visió i tractament de la imatge, en aquest cas digital i en 
blanc i negre, he realitzat aquestes dues col·leccions, una part de les quals 
componen l’exposició que presento. Existeix una clara contraposició entre 
aquestes, que tracten de transmetre sensacions distintes. 
El to, el color del fons, l’enfocament i el contrast juntament amb el tipus de 
pell, el gest, l’elecció de la model, i amb això la forma del rostre o del cos, fins 
i tot el tipus de paper i impressió, perquè l’espectador pugui percebre coses 
diferents, més o menys atractives segons el seu propi criteri. 
Qualsevol que sigui l’eina utilitzada, analògica o digital, la fotografia seguirà 
sent un art creatiu, i el fotògraf... potser un artista.

Quizás lo que mejor resume cómo es este extraordinario país es su capacidad 
para inspirar, frustrar, emocionar y desconcertar, todo al mismo tiempo. 
Extremadamente polifacética, la India nos ofrece un espectro increíblemente 
amplio de nuevas experiencias. Algunas pueden resultar desafiantes, sobre 
todo para quienes la visitan por primera vez: la pobreza es impactante, la 
burocracia puede llegar a ser exasperante y las aglomeraciones, a veces, 
convierten un sencillo trámite en una batalla extenuante. En algunos 
momentos, incluso los viajeros con más experiencia pierden la paciencia. 

Siguiendo los pasos de la fotografía más tradicional de estudio pero con mi 
propia visión y tratamiento de la imagen, en este caso digital y en blanco y 
negro, he realizado estas dos colecciones, parte de las cuales componen 
la exposición que presento existiendo una clara contraposición entre ellas 
tratando de trasmitir sensaciones distintas. 
El tono, el color del fondo, el enfoque y el contraste junto con el tipo de piel, 
el gesto, la elección de la modelo y con ello la forma del rostro o del cuerpo, 
incluso el tipo de papel e impresión, para que el espectador pueda percibir 
cosas distintas, más o menos atractivas según su propio criterio.
Cualquiera que sea la herramienta utilizada, analógica o digital, la fotografía 
seguirá siendo un arte creativo, y el fotógrafo... quizás un artista.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Quim Botey i Robert Lluís

Fotografies de José Luís Irigoien 

Instants d’Índia

Retrato claro, retrato oscuro

Lloc: Sala Mozart (Església, 93, pis)
Horari: de 19.00h a 21.00h tots els dies (dimecres tancat)

Dissabtes i festius de 12.00h a 14.00h i de 19.00h a 21.00h
Accés lliure

Lloc: Galeria Cultural PA, Vi i Moltó (Jovara, 104)
Horari: De dimarts a diumenge de 18.00h a 21.00h 

Accés lliure
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Aquesta exposició és el fruit d’un treball centrat sobretot en el color i el detall gràfic. 
El camp de recerca del fotògraf abasta tant l’arquitectura com l’objecte tractat com 
a motiu o l’univers de la construcció. Jean-Louis Perron ha triat Perpinyà com a 
tema predilecte per oferir-nos una visió de la seva ciutat d’adopció original i molt 
personal.

Al juny de 2010 un membre de la “Agrupación de familiares de personas 
asesinadas en los Montes de la Pedraja” (Burgos) juntament amb membres 
de Condor Georadar localitzen uns casquets de bala i unes restes humanes. 
És una fossa comuna d’assassinats l’any 1936. Mesos més tard els forenses 
i arqueòlegs de la “Sociedad de Ciencias Aranzadi” exhumen aquella fossa 
comuna que amagava més d’un centenar de persones assassinades per 
la repressió feixista. Entre ells hi ha un mestre, un mestre català, Antoni 
Benaiges, creador de l’escola del petit poble burgalès de Bañuelos de 
Bureba.  El 25 de juliol del 1936 va ser assassinat pels seguidors del cop 
feixista i enterrat a la Pedraja, i allà va estar oblidat durant tot aquest temps. 
Ara s’exhuma la fossa comuna que l’ha amagat. Amb ell s’hi han trobat 103 
represaliats més.                                     

Cette exposition est le fruit d’un travail essentiellement axé sur les thèmes de la 
couleur et du détail graphique. Le champ d’investigation du photographe touche 
autant à l’architecture, à l’objet traité comme motif ou à l’univers de la construction. 
Jean-Louis Perron a choisi Perpignan comme sujet de prédilection pour nous offrir 
une vision originale et toute personnelle de sa ville d’adoption.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Jean-Louis Perron

Fotografies de Sergi Bernal

L’objet

Desenterrant el silenci

Lloc: La Fàbrica
Horari:  Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari:  Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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En junio de 2010 un miembro de la “Agrupación de familiares de personas 
asesinadas en los Montes de la Pedraja” (Burgos) junto con miembros de 
Condor Georadar localizan unos casquillos de bala y unos restos humanos. 
Es una fosa común de asesinados en el año 1936. Meses más tarde los 
forenses y arqueólogos de la “Sociedad de Ciencias Aranzadi” exhuman 
aquella fosa común que escondía más de un centenar de personas 
asesinadas por la represión fascista. Entre ellos hay un maestro, un maestro 
catalán, Antoni Benaiges, creador de la escuela del pequeño pueblo 
burgalés de Bañuelos de Bureba. El 25 de julio de 1936 fue asesinado 
por los seguidores del golpe fascista y enterrado en Pedraja, y allá estuvo 
olvidado durante todo este tiempo. Ahora se exhuma la fosa común que lo 
ha escondido. Con él se han encontrado 103 represaliados más.



Utopia i distopia representen dos conceptes antagònics, una societat utòpica 
és una societat perfecta, mentre que una societat distòpica és aquella que té 
contradiccions internes que la porten cap a la seva destrucció.
He volgut combinar els dos temes perquè, com diu Plató, les idees són 
perfectes, però quan es materialitzen agafen imperfeccions. En aquest cas la 
utopia a nivell conceptual és perfecta, però quan els homes la volen portar a 
la pràctica li transfereixen les seves imperfeccions i, per tant, en la concreció 
de la utopia ja hi ha la llavor de la distopia.
Aquest projecte combina imatges d’una societat distòpica de la qual  només 
queden les ruïnes, amb imatges d’una utopia tecnocientífica que creu que 
el desenvolupament de la ciència i la tècnica permetran superar qualsevol 
repte que es presenti a la humanitat.

A Zanskar, la poliàndria constitueix encara una pràctica corrent i les lleis 
estatals que volen prohibir aquest ús són de mal aplicar en aquestes valls de 
l’Himàlaia tan allunyades de la nostra civilització.
Dins la família és el pare qui ha d’arreglar el casament del fill primogènit i té el 
deure i la responsabilitat de trobar-li una “Nama”, una esposa. Una vegada 
casat, el primogènit serà l’únic marit legal, però els seus germans tenen 
dret a una part equitativa de l’amor, de l’atenció de la seva esposa i podran 
compartir el seu llit quan ell estarà absent de la llar familiar.                              

Utopía y distopía representan dos conceptos antagónicos, una sociedad 
utópica es una sociedad perfecta, mientras que una sociedad distópica es 
aquella que tiene contradicciones internas que la llevan hacia su destrucción. 
He querido combinar los dos temas porque, como dice Platón, las ideas 
son perfectas, pero cuando se materializan cogen imperfecciones. En este 
caso la utopía a nivel conceptual es perfecta, pero cuando los hombres la 
quieren llevar a la práctica le transfieren sus imperfecciones y, por lo tanto, 
en la concreción de la utopía ya hay la semilla de la distopía. 
Este proyecto combina imágenes de una sociedad distópica de la que sólo 
quedan las ruinas, con imágenes de una utopía tecnocientífica que cree que 
el desarrollo de la ciencia y la técnica permitirán superar cualquier reto que 
se presente a la humanidad.

Au Zanskar la polyandrie est encore une pratique courante, les lois 
gouvernementales voulant interdire cet usage ont du mal à être appliquées 
dans ces vallées de l’Himalaya si éloignées de notre civilisation.
Un père de famille doit arranger le mariage de son fils aîné, il à le devoir et la 
responsabilité de lui trouver une “Nama”, épouse. Une fois marié se sera lui 
qui sera le seul mari légal, mais ses frères auront droit à une part équitable de 
l’amour, de l’attention de son épouse et ils pourront partager sa couche en 
l’absence de l’aîné du foyer familial. 

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies d’Albert Puntí

Fotografies de Joël Espie

Pensar futurs

Hyménée au pays 
des neiges

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Josep Guiolà, fotògraf experimentat i gran coneixedor de la tècnica i els processos 
fotogràfics analògics, sempre ens ha mostrat les seves imatges com a petites 
obres d’art, a les quals cal fer una segona lectura.
Amb aquesta exposició l’artista fotogràfic s’endinsa en una nova tècnica i recupera 
el paisatge montsenyenc per fer una altra mena de “fotografies”, on la paleta de 
colors dels seus boscos, els cursos d’aigua, l’activitat humana… queda reduïda 
a una gamma de blancs, grisos i negres. Les imatges positivades sobre paper 
texturat ens transporten a un món primigeni, on els difuminats i les composicions 
ens submergeixen en un espai de somnis on els batecs intemporals del Montseny 
ens porten a reflexionar.

Prop d’un milió de joves estan detinguts en presons i centres de reeducació en 
tot el món. Des d’USA, Rússia, Israel… fins a la situació terrible que es viu en 
gairebé la totalitat de les presons de l’Àfrica. Un treball fotogràfic mostrat a Visa-
Perpignan, de Lizzie Sadin, va posar-me una llavor i mesos després vaig indagar 
sobre la situació dels joves en les presons africanes. Vaig poder trobar informació 
escrita però no hi havia testimoniatges gràfics. 
Personalment, sempre he sentit que tots tenim responsabilitats socials als nivells 
que cada u es mogui. Amb aquestes fotografies de joves en presons a Sierra 
Leone i Sudan he intentat fer un cos gràfic rellevant perquè tingués la màxima 
difusió possible i així tractar de trencar el silenci que embolica els menors 
empresonats. 

Josep Guiolà, fotógrafo experimentado y gran conocedor de la técnica y los 
procesos fotográficos analógicos, siempre nos ha mostrado sus imágenes como 
pequeñas obras de arte, a las que hace falta hacer una segunda lectura. 
Con esta exposición el artista fotográfico se adentra en una nueva técnica y recupera 
el paisaje del Montseny para hacer otra clase de “fotografías”, donde la gama de 
colores de sus bosques, el curso de sus aguas, la actividad humana… queda 
reducida a una gama de blancos, grises y negros. Las imágenes positivadas sobre 
papel texturado nos transportan a un mundo primigenio, donde los difuminados 
y las composiciones nos sumergen en un espacio de sueños donde los latidos 
intemporales del Montseny nos llevan a reflexionar.

Cerca de 1 millón de jóvenes están detenidos en cárceles y centros de  reeducación 
en todo el mundo. Desde USA, Rusia, Israel… hasta  la situación terrible que se 
vive en la casi totalidad de las cárceles de África. Un trabajo fotográfico mostrado 
en Visa-Perpignan, de Lizzie Sadin, puso en mi una semilla y meses después 
indagué sobre la situación de los jóvenes en las cárceles africanas. Pude encontrar 
información escrita pero apenas había  testimonios gráficos. 
Personalmente, siempre he sentido que todos tenemos responsabilidades socia-
les a los niveles en que uno se mueva. Con estas fotografías de jóvenes en 
prisiones en Sierra Leona y Sudán he intentado hacer un cuerpo gráfico relevante 
para que tuviera la máxima difusión posible y así tratar de romper el  silencio que 
envuelve a los menores encarcelados. 

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Josep Guiolà

Fotografies de Fernando Moleres

Somnis del Montseny 

Juvenile in african prison

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Fotògraf autodidacta de personalitat inquieta i fascinat per l’obra d’Antoni 
Gaudí. Ha realitzat un treball sobre l’arquitectura de la seva obra, centrat en 
les xemeneies amb forma de guerrers, construïdes en els terrats de la Casa 
Milà, més coneguda per la Pedrera, i la Casa Batlló, ambdues en el passeig 
de Gràcia de Barcelona. En aquest treball ha aïllat les figures combinant-les 
amb cels espectaculars, intentat emfatitzar la creativitat de Gaudí, ja que 
semblen construccions d’un altre planeta.

Festa i Llum, títol de l’exposició duta a terme per membres de Perpignan 
Photo, estan encantats d’haver estat autoritzats a presentar una col·lecció 
en una de les cites fotogràfiques més grans de la Península. Va ser durant 
les nits que els fotògrafs del nord de Catalunya van capturar aquestes 
fotografies. Escriure amb la llum era la intenció, que sigui present per 
il·luminar d’amistat aquestes trobades i continuar els nostres intercanvis 
catalans i internacionals.

Fotógrafo autodidacta de personalidad inquieta y fascinado por la obra 
de Antoni Gaudí. Ha realizado un trabajo sobre la arquitectura de su obra, 
centrado en las chimeneas con forma de guerreros, construidas en las 
azoteas de la Casa Milà, más conocida por la Pedrera, y la Casa Batlló, 
ambas en el Paseo de Gracia de Barcelona. En este trabajo ha aislado 
las figuras combinándolas con cielos espectaculares intentado enfatizar la 
creatividad de Gaudí, ya que parecen construcciones de otro planeta. 

Festa i Llum, titre de l’exposition réalisée par les membres du Perpignan 
Photo, ravis d’avoir été admis à présenter une collection dans un des plus 
grands rendez-vous photographiques de la Péninsule. C’est lors de sorties 
nocturnes que les photographes du Nord de La Catalogne ont saisis ces 
clichés. Ecrire avec la lumière était leur intention, qu’elle soit présente pour 
éclairer d’amitié ces rencontres et continuer nos échanges catalans et 
internationaux.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Xavier Ortega

Fotografies de Perpignan Photo 

Els Guerrers de Gaudí

Festa i llum

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC) presenta 
tres reportatges fotogràfics de tres joves autors que han registrat les 
inquietuds de la seva generació en els següents entorns socials:
-  La tribu urbana com a espai propi on conviure al marge de la societat. 
-  La joventut s’organitza i conviu per manifestar el seu  malestar i les seves  
 reivindicacions.
 - El ritual del concert de música com a lloc de trobada i  convivència.

Vaig néixer a València, potser per això m’entusiasma la llum, l’escriptura amb 
llum, poder transmetre a l’observador l’instant precís, ni passat ni futur, d’una 
imatge que em pugui subjugar. 
L’arrossar és sempre canviant, viu, commovedor, no és un paisatge estàtic. 
Així va començar aquest projecte… esteles d’assossec que Antonio Cabello 
defineix d’aquesta manera: “…peces que són fruit de la recerca personal, 
conformant un treball meticulós i de gran impacte emotiu…” 
Hi ha llocs o imatges que desperten sensacions o sentiments difícils d’explicar, 
tot allò abstracte comporta, per a mi, aquesta pregunta: com plasmar-ho? 
Amb la sèrie dels arrossars intento donar resposta a aquesta pregunta que 
sempre va amb mi.      

L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA (IEFC) presenta 
tres reportajes fotográficos de tres jóvenes autores que han registrado las 
inquietudes de su generación en los siguientes entornos sociales: 
- La tribu urbana como espacio propio donde convivir al margen de la  
 sociedad.
- La juventud se organiza y convive para manifestar su malestar y sus  
 reivindicaciones. 
- El ritual del concierto de música como lugar de encuentro y convivencia.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Víctor Kostenko, 
Àngel Monlleó i Joan Teixidor

Fotografies de Mati Irizarri

Joventut i convivència

Arrozales

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Nací en Valencia, quizás por eso me entusiasma la luz, la escritura con luz, 
poder transmitir al observador el instante preciso, ni pasado ni futuro, de una 
imagen que me pueda subyugar.
El arrozal es siempre cambiante, vivo, conmovedor, no es un paisaje estático. 
Así empezó este proyecto… estelas de sosiego que Antonio Cabello define de 
esta manera: “…piezas que son fruto de la búsqueda personal, conformando 
un trabajo meticuloso y de gran impacto emotivo…”
Hay lugares o imágenes que despiertan sensaciones o sentimientos difíciles 
de explicar, todo lo abstracto conlleva, para mi, esta pregunta: ¿Cómo 
plasmarlo? 
Con la serie de los arrozales intento dar respuesta a esa pregunta que siempre 
va conmigo.



La Fédération Photographique de France ha seleccionat cinc autors amb 
cinc estils d’imatges. Tots són membres de clubs FPF i tenen un gran 
entusiasme per la fotografia. Ens conviden a compartir la seva passió pel 
tema natura.
Autors: Jean Willam & Rachel Chalopin, Florent Rondel, Agnés Escriva, 
Christian Decollewaert, Jean-Louis Danan.
El nostre agraïment al Festimatge per acollir la nostra Federació en aquest 
festival català.

La Fédération Photographique de France présente cinq auteurs sélectionnés 
avec cinq styles d’images. Ils sont tous membres de clubs FPF et passionnés 
de photos. Ils nous invitent à partager leur passion autour du thème nature.
Auteurs: Jean Willam & Rachel Chalopin, Florent Rondel, Agnés Escriva, 
Christian Decollewaert, Jean-Louis Danan.
Notre Fédération remercie FestImatge pour l’accueillir sur ce festival catalan. 

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de La Fédération 
Photographique de France 

Passion pour la nature

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Caminant per la vora del mar es descobreixen textures delicades, jocs de 
colors complementaris, esclats de colors dissonants, estructures espacials 
seductores... La bellesa, el misteri, la serenitat, la força, la quietud i la 
violència porten Isabel Díez una i altra vegada a la vora del mar, on allò 
quotidià esdevé extraordinari. Aquesta col·lecció de fotografies pretén 
mostrar la seva admiració i curiositat per aquesta estreta i salvatge franja del 
nostre planeta, la costa.

Andando por el borde del mar se descubren texturas delicadas, juegos 
de colores complementarios, estallidos de colores disonantes, estructuras 
espaciales seductoras... La belleza, el misterio, la serenidad, la fuerza, la 
quietud y la violencia traen a Isabel Díez una y otra vez al borde del mar, 
donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Esta colección de fotografías 
pretende mostrar su admiración y curiosidad por esta estrecha y salvaje 
franja de nuestro planeta, la costa.

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies d’Isabel Díez
Al filo de las mareas

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00h a 14.00h. i 16.00h a 21.00h.

                  Dijous i divendres de 18.00h a 20.00h
Accés lliure
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Latidos parla sobre mi i sobre la passió que sento pel que faig. 
Aquí conto aquestes històries que viuen dintre meu… esdeveniments i 
personatges que, sense importar temps o espai, duen imprès el meu estil. 
La bellesa de la foscor, les nines, l’alè de poder de les guerreres, la fantasia 
dels personatges de conte… tots i cadascun d’aquests detalls són suficients 
per despertar-me la necessitat de crear. Per presentar-los al món. 

Aquesta activitat l’ha realitzat l’alumnat de segon de batxillerat artístic a la 
matèria de dibuix artístic. L’objectiu és que aprenguin a analitzar la composició 
en una obra pictòrica o fotogràfica així com la il·luminació de l’escena. En 
primer lloc l’alumnat selecciona una obra d’art i analitza composició i llum i, 
posteriorment, busquen l’attrezzo necessari i organitzen una representació 
fotogràfica, en el plató de TV que tenim en el centre, que simuli el quadre. 
Cal que situïn els focus de llum per aconseguir una il·luminació el més similar 
possible al quadre.
Una vegada feta la fotografia i amb el programa d’edició d’imatges, s’elimina 
el verd del croma i se substitueix pel fons pertinent. S’acaba la fotografia 
amb els canvis de color i llum que siguin necessaris.

Latidos habla sobre mi, y sobre la pasión que siento por lo que hago.
Aquí cuento esas historias que viven dentro de mí… eventos y personajes 
que sin importar tiempo o espacio, llevan impreso mi estilo.
La belleza de lo oscuro, las muñecas, el aliento de poder de las guerreras, la 
fantasía de los personajes de cuento… todos y cada uno de estos detalles 
son suficientes para despertarme la necesidad de crear. Para presentarlos 
al mundo.

Esta actividad la ha realizado el alumnado de segundo de bachillerato 
artístico en la materia de dibujo artístico. El objetivo es que aprendan a 
analizar la composición en una obra pictórica o fotográfica así como la 
iluminación de la escena. En primer lugar el alumnado selecciona una obra 
de arte y analiza composición y luz y, posteriormente, buscan el atrezzo 
necesario y organizan una representación fotográfica, en el plató de TV que 
tenemos en el centro, que simule el cuadro. Tienen que situar los focos de 
luz para conseguir una iluminación lo más parecida posible al cuadro. 
Una vez hecha la fotografía y con el programa de edición de imágenes, se 
elimina el verde del croma y se sustituye por el fondo pertinente. Se acaba la 
fotografía con los cambios de color y luz que sean necesarios.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Flo Tucci

Fotografies IES Euclides

Latidos 

Com a obres d’art

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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L’artista-fotògraf polonès Michal Giedrojc permet conèixer, a través de les 
seves obres,  una visió particular d’un món irreal, dins el qual l’ésser humà 
n’és el protagonista. Les fotografies trasmeten la seva visió subjectiva de la 
persona i del món. Defuig de l’objectivitat i de qualsevol intent de presentar 
la veritable personalitat de la gent que es posa davant la càmera. La majoria 
dels seus treballs es basen en imatges manipulades gràficament, com si 
d’una sèrie de somnis es tractés.

L’advocat nord-americà Phil Cherner va créixer a Detroit, a la ciutat nord-
americana seu de la indústria de l’automòbil. Al llarg dels anys s’ha convertit en un 
àvid fotògraf i fotos seves han aparegut a diaris, portades de revistes i de llibres. 
De jove, va poder fotografiar els greus disturbis de Detroit de l’estiu de 1967, que 
van deixar 43 morts, i la intervenció de l’exèrcit. Detroit va anar agonitzant com 
a ciutat. La seva població va passar de prop de 2 milions de persones durant els 
anys 50 al seu nombre actual d’uns 750.000 habitants.
40 anys després, el 2007, Phil Cherner va fer el curiós experiment de tornar als 
mateixos llocs dels fets i fotografiar-los. Així, va poder comparar si havia canviat 
alguna cosa. Phil Cherner reconeix que “el que vam sentir quan vam tornar a 
Detroit a la primavera del 2007 va ser tristesa. Algun dia, Detroit tornarà a ser el 
que era. Potser ja ha tornat a començar. Però jo sempre em preguntaré per què 
s’ha trigat tant de temps”.

El artista-fotógrafo polaco Michal Giedrojc permite conocer, a través de sus 
obras, una visión particular de un mundo irreal, dentro del cual el ser humano 
es el protagonista. Las fotografías trasmiten su visión subjetiva de la persona 
y del mundo. Rehuye de la objetividad y de cualquier intento de presentar la 
verdadera personalidad de la gente que posa frente a la cámara. La mayoría 
de sus trabajos se basan en imágenes manipuladas gráficamente, como si 
de una serie de sueños se tratara.

El abogado norteamericano Phil Cherner creció en Detroit, en la ciudad 
norteamericana sede de la industria del automóvil. A lo largo de los años se 
ha convertido en un ávido fotógrafo y sus fotos han aparecido en periódicos, 
portadas de revistas y de libros. De joven, pudo fotografiar los graves disturbios de 
Detroit del verano de 1967, que dejaron 43 muertes y la intervención del ejército. 
Detroit fue agonizando como ciudad. Su población pasó de cerca de 2 millones 
de personas durante los años 50 a su número actual de unos 750.000 habitantes. 
40 años después, en 2007, Phil Cherner hizo el curioso experimento de volver a 
los mismos lugares de los hechos y fotografiarlos. Así, pudo comparar si había 
cambiado algo. Phil Cherner reconoce que “lo que sentimos cuando volvimos a 
Detroit en la primavera del 2007 fue tristeza. Algún día, Detroit volverá a ser el que 
era. Quizás ya ha vuelto a empezar. Pero yo siempre me preguntaré por qué se 
ha tardado tanto tiempo”.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Phil Cherner

Fotografies de Michal Giedrojc
Somnis

Detroit: Motown to Notown 
(1967-2007)

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Una mirada fotogràfica als carrers plens de vida del Marroc, la gent, els oficis, 
els artesans, les botigues. Tot un món de llum, color, aromes, sensacions. 
Un ambient on tot el curs de la vida quotidiana sembla que només transcorri 
en uns carrers i carrerons amb persones que constantment van amunt i 
avall, treballant ens els petits tallers o en les seves botigues plenes de la 
més inimaginable varietat de productes. Passejant per aquests carrers es 
té la sensació que la línia que separa la vida pública i privada és molt difusa. 

Martí Escuder l’any 1991 casualment fa fotos en un concert de Sau i entra 
en contacte amb l’efervescent rock català, que retrata àmpliament gràcies al 
contacte que estableix amb la recent nascuda revista Enderrock, de la qual 
acaba sent cap de fotografia. Retrata durant set anys (1997-2004) totes 
les actuacions musicals de l’Espai de Música i Dansa de la Generalitat. Des 
del 1997 realitza el reportatge del Mercat de Música Viva de Vic, el Festival 
Altaveu de Sant Boi, i des del 2004 el del Festival Mil·lenni, entre molts altres 
esdeveniments musicals. Les seves imatges han servit per il·lustrar portades de 
discs, pòsters, revistes de tots tipus i diaris... Des del 1993 també està vinculat 
a la secció gràfica de l’agència de premsa Europa Press.

Una mirada fotográfica a las calles llenas de vida de Marruecos, su gente, 
los oficios, los artesanos, las tiendas. Todo un mundo de luz, color, aromas, 
sensaciones. Un ambiente donde todo el curso de la vida cotidiana 
parece que sólo transcurra en unas calles y callejones con personas que 
constantemente van arriba y abajo, trabajando en los pequeños talleres 
o en sus tiendas repletas de la más inimaginable variedad de productos. 
Paseando por estas calles se tiene la sensación de que la línea que separa 
la vida pública y privada es muy difusa.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril  

Fotografies de M. Gràcia de la Hoz i 
Josep M. Casanoves

Fotografies de Martí Escuder

El Marroc, la vida al carrer

“Rock vist”

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Martí Escuder en el año 1991 casualmente hace fotos en un concierto de Sau 
y entra en contacto con el efervescente rock catalán, que retrata ampliamente 
gracias al contacto que establece con la revista Enderrock, de la que acaba 
siendo jefe de fotografía. Retrata durante siete años (1997-2004) todas las 
actuaciones musicales del Espai de Música i Dansa de la Generalitat. Desde 
1997 realiza el reportaje del Mercado de Música Viva de Vic, el Festival 
Altaveu de Sant Boi, y desde 2004 el del Festival Mil·lenni, entre otros muchos 
acontecimientos musicales. Sus imágenes han servido para  ilustrar portadas 
de discos, pósters, revistas de todo tipo y diarios... Desde 1993 también está 
vinculado a la sección gráfica de la agencia de prensa Europa Press.



Kalaallit Nunaat (Groenlàndia) és un territori de contrastos, no només 
geogràfics sinó també humans. Aquí trobem diferents formes de 
supervivència i d’adaptació al medi amb denominador comú: el respecte de 
l’home per la naturalesa.
Poden ser un poble tan fred i dur com la seva terra. Però poden ser amables 
i tendres, de somriure fàcil i alegres, tan efímerament com ho és la seva terra.
Les aurores boreals, un dels fenòmens naturals més impressionants del 
planeta, es poden veure a bona part de l’illa i a diferents èpoques de l’any. 
Per alguns inuits grenlandesos, aquestes llums del nord són els esperits dels 
morts que pugen al cel.

Dintre les exposicions del Festimatge d’aquest any està inclòs el treball 
fotogràfic d’un grup de socis de la nostra entitat.
Es tracta d’una mostra calidoscòpica actualitzada del ventall de temes i 
tècniques que estan utilitzant, d’una manera habitual, a les competicions i 
als concursos i a la nostra lliga social de fotografia.
No hi busqueu un tema concret, mireu de trobar-hi aquella complicitat 
individual que, mitjançant les seves imatges, us connecti amb cada un dels 
diferents autors.

Kalaallit Nunaat (Groenlandia) es un territorio de contrastes, no sólo geográficos 
sino también humanos. Aquí encontramos diferentes formas de supervivencia 
y de adaptación al medio ambiente con denominador común: el respeto del 
hombre por la naturaleza. 
Pueden ser un pueblo tan frío y duro como su tierra. Pero pueden ser amables 
y tiernos, de sonrisa fácil y alegres, tan efímeramente como lo es su tierra. 
Las auroras boreales, uno de los fenómenos naturales más impresionantes 
del planeta, se pueden ver en buena parte de la isla y en diferentes épocas del 
año. Para algunos inuit groenlandeses, estas luces del norte son los espíritus 
de los muertos que suben al cielo.

En el conjunto de exposiciones del Festimatge de este año está incluido el 
trabajo fotográfico de un grupo de socios de nuestra entidad.
Se trata de una muestra caleidoscópica actualizada de la multitud de temas 
y técnicas que están utilizando, de una manera habitual, en los concursos y 
competiciones y en nuestra liga social de fotografía.
No cabe buscar un tema concreto, solo intentar encontrar aquella complicidad 
individual, que sirva para conectaros con cada uno de los diferentes autores 
a través de sus imágenes.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Foto-Film Calella

Fotografies de Tino Valduvieco

Kalaallit Nunaat (Groenlàndia), 
l’última frontera humana habitada

Calidoscopi

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.

Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Normalment sempre l’acompanya una càmera, amb la qual li encanta 
endinsar-se en llocs que romanen en l’oblit. A través de la fotografia, intenta 
transmetre tot el misteri que els envolta. Aquesta exposició és una petita 
mostra d’aquests llocs, que estan amagats en l’obscuritat i que, per a moltes
persones, tenen una màgia especial.

Amb el IV Concurs Biennal de Fotografia Esportiva “Memorial Joan 
Juan Tresserras”, la Penya Solera Barcelonista de Calella recorda el seu 
expresident, unint dues de les seves grans passions, l’esport i la fotografia.
L’esport, i el Barça en particular, eren el seu major objecte de retrat. Se’l 
recorda arreu amb la seva càmera al coll, preparat per captar imatges que 
amb el temps han fet que el seu llegat fotogràfic tingui un gran valor.
Aquesta quarta edició de consolidació a nivell estatal esperem que ben aviat 
esdevingui un referent dins el món de la imatge esportiva amb el seu record 
inesborrable.

Normalmente una cámara siempre le acompaña, y con ella, le encanta 
adentrarse en lugares que permanecen en el olvido. A través de la fotografía, 
intenta transmitir todo el misterio que los rodea. Esta exposición es una 
pequeña muestra de estos lugares, que están escondidos en la oscuridad y 
que, para muchas personas, tienen una magia especial.

Con el IV Concurso Bienal de Fotografía Deportiva “Memorial Joan Juan 
Tresserras”, la Penya Solera Barcelonista de Calella recuerda a su ex-
presidente, uniendo dos de sus grandes pasiones, el deporte y la fotografía.
El deporte, y el Barça en particular, eran su mayor objeto de retrato. Se le 
recuerda  con su cámara al cuello, preparado para captar imágenes que con 
el tiempo han hecho que su legado fotográfico tenga un gran valor.
En esta cuarta edición de consolidación a nivel estatal esperamos que 
pronto se convierta en un referente dentro del mundo de la imagen deportiva 
con su recuerdo imborrable. 

De l’1 al 29 d’abril 

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Raquel Trullà
Llocs abandonats

“Memorial Joan Juan 
Tresserras”

Lloc: Restaurant El Pekinaire (Colom, 57)
Horari: Tots els dies de 11.00h a 13.00h. i de 17.00h a 20.00h. 
Accés lliure

Lloc: La Fàbrica
Horari: Dissabtes i festius de 12.00 a 14.00h. i de 16.00 a 21.00h.
Dijous i divendres de 17.00 a 21.00h.
Accés lliure
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Selecció de les obres presentades



Apassionat per la fotografia i en particular pel blanc i negre. Crec que l’esforç 
i la dificultat donen valor als nostres projectes i a la vida. És precisament 
aquí -en aquesta dificultat- on resideix per a mi el valor de la fotografia. 
Tal com va dir el mestre Henri Cartier-Bresson, “la fotografia no ha canviat 
des dels seus orígens. Només l’aspecte tècnic ha canviat, la qual cosa no 
m’amoïna”. Aquesta exposició és antològica de la meva obra dels últims 
tres anys. Com a denominador comú hi ha el format 1:1, pel qual sento una 
especial predilecció. 

La bicicleta és una bona companya de viatge i també un bon instrument de 
treball; et manté en forma, és pràctica, ecològica, econòmica, és molt més 
del que es valora. 
És pictòrica i font d’inspiració; només sortir al carrer, buscar el moment, el 
lloc i agafar una càmera fotogràfica, ja hi ha matèria primera per tenir una 
col·lecció, un reportatge de carrer i alhora estètic. 
La bicicleta és una bona amiga, 
cuida-la, cuida’t i no contaminis.

Apasionado por la fotografía y en particular por el blanco y negro. Creo que 
el esfuerzo y la dificultad dan valor a nuestros proyectos y a la vida. Es 
precisamente aquí -en esta dificultad- donde reside para mí el valor de la 
fotografía. Tal y como dijo el maestro Henri Cartier-Bresson, “la fotografía no 
ha cambiado desde sus orígenes. Solo en lo técnico ha cambiado, lo cual 
no me preocupa”.
Esta exposición es antológica de mi obra de los últimos tres años. Como 
denominador común hay el formato 1:1, por el cual siento una especial 
predilección.

La bicicleta es una buena compañera de viaje y también un buen instrumento 
de trabajo; te mantiene en forma, es práctica, ecológica, económica, es 
mucho más de lo que se valora.
Es pictórica y fuente de inspiración; con salir a la calle, buscar el momento, 
el lugar y coger una cámara fotográfica, ya hay materia prima para tener una 
colección, un reportaje callejero y a la vez estético.
La bicicleta es una buena amiga,
cuídala, cuídate y no contamines.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies d’Eduard Crispi

Fotografies de Julián Negredo

Antologia

Bicicletas

Lloc: Hotel Bernat II (avda. Turisme, 42-44)
Horari: Tots els dies de 10.00h a 22h 

Accés lliure

Lloc: Hotel Volga (Jovara, 350) 
Horari: Tots els dies de 10.00h a 22.00h

Accés lliure
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Segons la RAE, abstret significa: distret, retret, absort en una contemplació. 
També defineix que abstracte es diu de l’art que no pretén representar éssers 
o coses concretes i atén solament a elements de forma, color, estructura, 
proporció, etc. 
He volgut unir abstret amb abstracte, encara que no siguin el mateix. Els 
materials queden emmagatzemats segons la seva forma. La resta ho fan el 
sentit comú dels obrers i l’atzar. En aquesta conjunció de fets neix aquesta 
sèrie d’imatges; jo solament he “abstret” d’aquesta realitat “l’abstracte” dels 
materials, aquestes formes que el color i l’atzar han creat per a la meva 
càmera.

Al llarg d’una vintena de dies del mes de gener del 2009, un reduït grup de 
fotògrafs varen tenir l’oportunitat de visitar Vietnam.
El viatge, organitzat des del mateix país per membres d’Image sans Frontière, 
els va permetre desplaçar-se per la major part del territori vietnamita captant 
una gran diversitat d’imatges que testimonien la rica vida social, laboral i 
humana d’un poble que lluita sense descans per intentar oblidar el conflicte 
que poques dècades abans havia destruït una bona part dels seus recursos.

Según la RAE, abstraído significa: distraído, ensimismado, absorto en 
una contemplación. También define que abstracto se dice del arte que no 
pretende representar seres o cosas concretos y atiende solo a elementos de 
forma, color, estructura, proporción, etc.
He querido unir abstraído con abstracto, aunque no sea lo mismo. Los 
materiales quedan almacenados según su forma. El resto lo hacen el sentido 
común de los obreros y el azar. En esta conjunción de hechos nace esta 
serie de imágenes; yo solo he “abstraído” de esta realidad lo “abstracto” de 
los materiales, esas formas que el color y el azar han creado para mi cámara.

A lo largo de una veintena de días del mes de enero de 2009, un reducido 
grupo de fotógrafos tuvieron la oportunidad de visitar Vietnam. 
El viaje, organizado desde el mismo país por miembros de Image sans 
Frontière, les permitió desplazarse por la mayor parte del territorio vietnamita 
capturando una gran diversidad de imágenes que testimonian la rica vida 
social, laboral y humana de un pueblo que lucha sin descanso por intentar 
olvidar el conflicto que pocas décadas antes había destruido una buena 
parte de sus recursos.

De l’1 al 29 d’abril

De l’1 al 29 d’abril

Fotografies de Roberto Zaldivar

Fotografies AFOCER
Visions vietnamites

Materiales abstraídos
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Lloc: Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
Horari: Tots els dies de 10.00h a 22.00h
Accés lliure

LLOC: Restaurant Casa Carlos (Turisme, 2)  
HORARI: tots els dies de 11.00h a 22.00h.

LLOC : Club Natació Calella
HORARI: De dilluns a dissabte de 9.00h a 21.00h. Diumenges de 9.00h a 13.00h.
Accés lliure



Selecció de fotografies que han participat en l’edició internacional del XXXVI 
Trofeu Torretes de Fotografia en l’apartat relacionat amb el mar en tots els 
seus aspectes.

Selección de fotografías que han participado en la edición internacional 
del XXXVI Trofeu Torretes de Fotografía en el apartado relacionado con el 
mar en todos sus aspectos.

Aquesta història intenta rescatar una vella memòria, una veritat amagada per 
la por i les represàlies, del mestre català Antonio Benaiges, però també la del 
Rafael, del Segundo, del Damian, del Plácido, de l’Andrés i de tants altres 
abandonats als vorals de les carreteres i esperant ser recuperats pels seus 
familiars abans que morin tots aquells que els van conèixer.    
L’escola nacional mixta de Bañuelos de Bureba al gener de 1936 publicaren 
el quadern “El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca”.“El mar 
serà força ample i llarg. Serà molt profund”. Així és com s’imaginava el mar 
un nen d’un poblet de Burgos que mai l’havia vist, i així és com va quedar 
recollit en el quadernet escolar que va contribuir a escriure juntament amb els 
seus companys de classe. En aquest, el mestre va animar els seus alumnes 
a imaginar i descriure el mar, que mai havien vist. I els va prometre que ben 
aviat farien una excursió per poder-lo veure per primera vegada. Diversos 
testimonis indiquen que l’Antoni els va prometre que els portaria a Barcelona 
a veure el mar. Però el somni va quedar truncat el 19 de juliol del 1936.

Esta historia intenta rescatar una vieja memoria, una verdad escondida 
por el miedo y las represalias, del maestro catalán Antonio Benaiges, pero 
también la de Rafael, de Segundo, de Damian, de Plácido, de Andrés y de 
tantos otros abandonados en los arcenes de las carreteras y esperando ser 
recuperados por sus familiares antes de que mueran todos aquellos que los 
conocieron. 
La escuela nacional mixta de Bañuelos de Bureba en enero de 1936 
publicaron el cuaderno “El mar, visión de unos niños que no lo han visto 
nunca”.“El mar será muy ancho y largo. Será muy profundo”. Así es como 
se imaginaba el mar un niño de un pueblecito de Burgos que nunca lo había 
visto, y así es como quedó recogido en el cuaderno escolar que contribuyó 
a escribir junto con sus compañeros de clase. En éste, el maestro animó 
a sus alumnos a imaginar y describir el mar, que nunca habían visto. Y les 
prometió que pronto harían una excursión por poderlo ver por primera vez. 
Varios testigos indican que Antonio les prometió que los llevaría a Barcelona 
aver el mar. Pero el sueño quedó truncado el 19 de julio de 1936.

De l’1 al 29 d’abril

22 d’abril

Selecció de fotografies del XXXVI 
Trofeu Torretes

Audiovisual a càrrec de Sergi Bernal

El mar

Desenterrant el silenci

LLOC: Restaurant La Peixateria (Doctor Vivas s/n)           
 Restaurant La Gàbia (Passeig Manuel Puigvert)

HORARI: Dissabtes i festius de 11.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h

Lloc: Sala Mozart (Església, 91, pis)
Horari: 18.00h 

Accés lliure
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Aquesta edició del BlenderCat està dedicada als videojocs amb conferències i tallers sobre el programa 
3D Blender. Es crearà un videojoc senzill de manera que alliberant-lo altres usuaris de la comunitat 
Blender el puguin modificar, ampliar i millorar. Més informació a www.blendercat.org

Esta edición del BlenderCat está dedicada a los videojuegos con conferencias y talleres sobre el 
programa 3D Blender. Se creará un videojuego sencillo de manera que liberándolo otros usuarios de 
la comunidad Blender lo podrán modificar, ampliar y mejorar. Más información en www.blendercat.org

Tot treball fotogràfic hauria de partir d’una idea inicial que permetés desenvolupar un projecte amb una 
visió fotogràfica particular, entorn de qualsevol estil, ja sigui artístic, documental, creatiu, pictòric, etc. 
En aquest taller es treballaran conceptes bàsics com la mirada i la visió fotogràfica, que seran tractats 
com eixos conductors i fonamentals en la construcció d’un estil fotogràfic personal. 
Es començarà treballant a partir del material fotogràfic que aportin els assistents, analitzant i revisant-lo detingudament, per a desenvolupar a posteriori un 
procés de treball que permeti construir un projecte fotogràfic personal a l’entorn d’un tema comú.

El estilo personal construido a través de la visión fotográfica. A cargo de Gabriel Brau.
Todo trabajo fotográfico debería partir de una idea inicial que permitiera desarrollar un proyecto con una visión fotográfica particular, en torno a cualquier estilo, 
ya sea artístico, documental, creativo, pictórico, etc.
En este taller se trabajarán conceptos básicos como la mirada y la visión fotográfica, que serán tratados como ejes conductores y fundamentales en la 
construcción de un estilo fotográfico personal.
Se comenzará trabajando a partir del material fotográfico que aporten los asistentes, analizando y revisándolo detenidamente, para desarrollar a posteriori un 
proceso de trabajo que permita construir un proyecto fotográfico personal en torno a un tema común.

21 d’abril i 5 de maig

Del 2 al 8 d’abril

L’estil personal construït a través de la visió 
fotogràfica. A càrrec de Gabriel Brau 

Taller de fotografia

Blendercat

Lloc: La Fàbrica (Sant Jaume, 339)
Horari: De 9.00h a 13.30h i de 16.00h a 20.00h

Lloc: Hotel Les Palmeres (Diputació, 21) 
Horari: de 10.00h a 13.00h i de 15h a 20h 
Inscripció prèvia – places limitades
Més informació; www.festimatge.org/tallers
Inscripcions: foto@festimatge.org



Tertúlia amb la intenció d’afavorir el diàleg entre els aficionats a la fotografia 
i establir un col·loqui entre els assistents mentre prenem un cafè o una 
cervesa.
Han estat convidats a aquesta tertúlia fotògrafs com Tino Soriano (National 
Geographic), Enric Fernández Luna (professor de fotografia), Josep Guiolà 
(fotografia d’autor), Pere Puntí (Mundo Deportivo), Josep Andrés Ferriz 
(especialitzat en fer bodegons amb escàner)..., perquè ens mostrin els seus 
treballs o les seves experiències en el món de la fotografia.

Els dies 14 i 15 d’abril, organitzada per Foto-Film Calella, se celebrarà la 
29ª edició de la Festa de la Fotografia. Comptarem amb la presència de 
fotògrafs  de tot Catalunya i, com en anteriors edicions, es presenta un ampli 
i interessant programa d’activitats, com ara visitar exposicions, sessions 
fotogràfiques amb models, tertúlies… en un ambient d’amistat. Us esperem 
per passar tots plegats una gran vetllada.

Tertulia con la intención de favorecer el diálogo entre aficionados a la 
fotografía y establecer un coloquio entre los asistentes mientras tomamos 
un café o una cerveza. 
Han sido invitados a esta tertulia fotógrafos como Tino Soriano (National 
Geographic), Enrique Fernández Luna (profesor de fotografía), Josep Guiolà 
(fotografía de autor), Pere Puntí (Mundo Deportivo), José Andrés Ferriz 
(especializado en bodegones con escáner)… para que nos muestren sus 
trabajos o sus experiencias en el mundo de la fotografía. 

Los días 14 y 15 d’abril, organizada por Foto-Film Calella, se celebrará la 
29ª edición de la Fiesta de la Fotografía. Contaremos con la presencia de 
fotógrafos de todo Catalunya y, como en anteriores ediciones, se presenta 
un amplio e interesante programa de actividades, como visitar exposiciones, 
sesiones fotográficas con modelos, tertulias… en un ambiente de amistad. 
Os esperamos para pasar juntos una gran velada.

14 d’abril

14 i 15 d’abril

Tertúlia fotogràfica

Festa de la
fotografia

Lloc: Hotel Volga (Jovara, 350)
Horari: 21.30h

Accés lliure

Lloc: Hotel Volga (Jovara, 350)
Horari: 21.30h

Accés lliure
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Plànol de Calella
Les fotografies que estan exposades a diversos aparadors d’establiments comercials de Calella.

 1 PAPERERIA ROGER
 2 VIATGES ELITE
 3 BELLES ARTS I MANUALITATS  
  ÀNGELS
 4 QUIM I ESTEVE
 5 ERRAGÉ
 6 EUROELECTRA CARDONA
 7 XAVI MOTOS

 8 RECANVIS FEMA
 9 VIATGES UNIÓ II
 10 MONTSE BRUGUÈ
 11 PERFUMERIA VILA
 12 RENARD
 13 INTERSPORT MARQUÈS
 14 ESPORTS DISSENY TORRENT
 15 REGALS MARINA

 16 DECORACIÓ DE LA LLAR
 17 LLIBRERIA LA LLOPA
 18 AROMES
 19 PORTI
 20 SONIA
 21 CAN VILLARET
 22 PERFUMERIA XALOC
 23 PLANCHART FOTOGRAFIA

 24 FUNTANÉ
 25 LINEA VIVA
2 6 MESOS
 27 X. POCH LABORATORIS 
  DIGITALS 
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Sales d’exposició

  1 SALA AJUNTAMENT VELL
  2 BIBLIOTECA CAN SALVADOR DE LA PLAÇA
  3 GALERIA CULTURAL PA, VI I MOLTÓ
  4 SALA MOZART
  5 LA FÀBRICA 
  6 RESTAURANT LA PEIXATERIA

  7 CASAL L’AMISTAT
  8 ORFEÓ CALELLENC
  9 LA TETERA CAFÈ
 10 HOTEL VOLGA
 11 RESTAURANT LA GÀBIA
 12 HOTEL LES PALMERES

 13 HOTEL BERNAT II
 14 RESTAURANT CASA CARLOS
 15 CLUB NATACIÓ CALELLA
 16 RESTAURANT EL PEKINAIRE



En col·laboració amb l’Associació Amics de la Biblioteca i Cáritas. 
Projecció de dos curts seleccionats en el XVIII Trofeu Torretes de Curtmetratges. 

Projecció dels curmetratges: 
TE I FANTASMES de Sintu Amat. 
Intèrprets: Teresa Gimpera, Teresa Lozano, Isaac Alcalde.

EL DISFRAZ DEL CIELO de Javier Marco. 
Intérpretes: Manuel Galiana, Gracia Olayo, Marta Larralde.

En colaboración con la Asociación Amigos de la Biblioteca y Cáritas.
Proyección de dos cortos seleccionados en el XVIII Trofeo Torretes de Cortometrajes.

Proyección de los cortometrajes: 
TE I FANTASMES de Sintu Amat. 
Intèrprets: Teresa Gimpera, Teresa Lozano, Isaac Alcalde. 

EL DISFRAZ DEL CIELO de Javier Marco. 
Intérpretes: Manuel Galiana, Gracia Olayo, Marta Larralde.

Dissabte dia 14 d’abril

XVIII Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Biblioteca Can Salvador de la Plaça 
Horari: 20.00h
Accés lliure 
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Projecció de curtmetratges seleccionats
Proyección de cortometrajes seleccionados

HASHSHASHIN de Quim Cusó. 11 minuts.
DE QUÉ SE RÍEN LAS HIENAS de Javier Veiga. 24 minuts.
LA MIGALA de Jaime Dezcallar. 14 minuts.
MI PRIMER AMANECER de Chus Gutiérrez. 20 minuts.

Dijous dia 19 d’abril

XVIII Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: La Tetera        
Horari: de 21.00h a 22.15h

Accés lliure
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Programem en aquesta matinal de la setena edició del FESTIMATGE l’estrena de quatre 
curts de diferents autors.

Programamos en esta matinal de la séptima edición del FESTIMATGE el estreno de cuatro 
cortos de diferentes autores.

SALES DE CINEMA AL MARESME de l’Escola Euclides (documental).
PERSEGUITS de Manel Mas i Roser Arnijas.
EL PASSADÍS de Marçal Mora.
LA MALA VIDA d’Adrià Bancells.

Actuarà de presentadora Mª Dolors Lieury.       

Diumenge dia 22 d’abril

Gala matinal de 
cinema curt

Lloc: Cinema Sala Mozart (Església, 91)  
Horari: 12.30 h
Accés lliure

32   Cinema 9,5 | Fotografia | Curtmetratges

FESTIMATGE   Festival de la imatge de Calella 2012 



Projecció de curts seleccionats
En aquesta nova edició hem sobrepassat la recepció de curts de l’any anterior. Això 
ha estat possible una vegada més gràcies a la vostra col·laboració i a la confiança que 
teniu en el nostre certamen.
El jurat qualificador d’aquesta edició está format per: 
· Montserrat Alcoverro. Actriu i membre de la Academia del Cinema Català
· Raül Contel. Director de Cinema i membre de la junta de Cinema Rescat-CinemAcció
· Joan Arrasa. Cineasta amateur i membre de Cinema –Video del Centre Escursionista  
 de Catalunya.  

Proyección de cortos seleccionados
En esta nueva edición hemos sobrepasado la recepción de cortos del año anterior. 
Esto ha sido posible una vez más gracias a vuestra colaboración y a la confianza que 
tenéis en nuestro certamen.  
El jurado clasificador de esta edición está formado por: 
· Montserrat Alcoverro. Actriz y miembro de la Academia del Cine Catalán 
· Raül Contel. Director de Cine i miembro de la junta de Cinema Rescat-CinemAcció. 
· Joan Arrasa. Cineasta amateur miembro de Cine i Video del Centre Excursionista de 
 Catalunya. 

Tarda / Tarde de 19.00h a 21.00h
UNFAREWELL de Ainhoa Menéndez. 16 minuts.
SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA de Olatz Arroyo. 14 minuts.
PECERA de Carlos Bouvier. 10 minuts.
RUTA DE LA PALEONTOLOGÍA de Salvador Strohecker. 20 minuts.
LA MUJER DEL HATILLO GRIS de Luis Trapiello. 19 minuts.
LA VALL DE BOÍ d’Antoni Viñas. 17 minuts.
NADIE TIENE LA CULPA de Esteban Crespo. 14 minuts.

Nit / Noche de 22.00h a 24.00h
036 de J. Fernando Andrés Parrilla. 5 minuts
ELS TRES SOLDATS d’Alfons Casal. 20 minuts.
OZ d’Adrián López. 19 minuts.
SIN PALABRAS de Bel Armenteros. 14 minuts.
THE END OF THE WORLD de Chris Downs. 20 minuts.
EL VAMPIRITO de  Pablo Navarro. 18 minuts.
MATADOR ON THE ROAD d’Alexis Morante. 16 minuts.

Dimarts dia 24 d’abril   

XVIII Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església 249-251)
Accés lliure
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Dimecres dia 25 d’abril  

XVIII Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure
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Projecció de curts seleccionats
Per a un autor és una satisfacció veure la seva obra projectada i per aquest 
motiu hem programat una extensa selecció dels films participants en l’edició 
d’aquest any.

Proyección de cortos seleccionados
Para un autor es una satisfacción ver su obra proyectada y por ese motivo 
hemos programado una extensa selección de films participantes en la 
edición de este año.

Tarda / Tarde: de 19.00h a 21.00h
DULCE d’Iván Ruiz Flores. 14 minuts.
FASE TERMINAL de Marta Génova. 13 minuts.
GRAN VÍA AM / PM de Juana Macías. 14 minuts.  
THE RED VIRGIN de Sheila Pye. 18 minuts.
RESCAT  EXTREM de Martí Arañó. 22 minuts.
LA LAVADORA d’Ana Aurora Rodríguez. 12 minuts.
EL ARTE CRISTIANO de Jesús Codinach. 6 minuts.
FISIO de Vicente Seva . 10 minuts.

Nit / Noche: de 22.00h a 24.00h
HAZTE AMIGO DE LAS GORDAS de Borja Gonzàlez. 13 minuts.
LASTRAIN de Tony López – Raúl Álvarez. 23 minuts.
UN MAL GOLPE de Xavier Ruax. 18 minuts.
KASUMAY de Josep Mª Torrent. 24 minuts.
COSAS DE CRÍOS de Jonathan Ruiz. 11 minuts.
QUAN LA MENT ET TRAEIX de Jordi Montmany. 9 minuts.
LA HORA DEL 1.2.3. de Marco Antonio Robledo.  8 minuts.
AURELIA LA PELICULA de Milena Martínez. 8 minuts.



Dijous dia 26 d’abril

XVIII Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure
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Projecció de curts seleccionats
Del conjunt de curtmetratges que rebem, seleccionem, premiem i descobrim
autors d’una gran vàlua, als quals no dubtem en encoratjar perquè segueixin 
en aquest bon camí de creativitat cinematogràfica.

Proyección de cortos seleccionados
Del conjunto de cortometrajes que recibimos, seleccionamos, premiamos y 
descubrimos autores de una gran validez, a quienes no dudamos en apoyar 
para que sigan en el buen camino de creatividad cinematográfica.

Tarda / Tarde de  19.00 a  21.00 h.
ME LLAMO ROSEMARY de Enric Company. 14 minuts.
ADENTRO de Pau Camarasa. 12 minuts.
UNA ILLA, DOS MONS de Ricard Bernat. 20 minuts.
LA NOCHE DE LOS FEOS de Federico González. 16 minuts.
BIRDBOY de Pedro Rivero, Alberto Vázquez. 13 minuts.
AL QAEDA AL ANDALUS de Enrique Bocanegra. 9 minuts.
INMÓBIL de Helio Mira. 9 minuts.
PEOR IMPOSIBLE de Israel Millán. 16 minuts.
CERAMICS SWAN de David Galán. 11 minuts.

Nit / Noche: de 22.00h a 24.00h  
SLIDES de David Ilundain. 17 minuts
OMBRES de Marina i Silvia Yxart. 20 minuts.
L’EQUIP PETIT de Roger Gómez i Dani Resines. 9 minuts.
MENJAR CASOLÀ de David Casals. 15 minuts.
JAPONESOS de Ramón Font. 25 minuts.
UNA FLOR EN RECEPCIÓN de Marta Parreño. 19 minuts.
EL AMOR ERA ESO de Gerardo de la Fuente. 3 minuts.



Projecció de curtmetratges
Com ja ve essent habitual en totes les edicions del certamen, seguim donant 
suport al cinema amateur, al cinema en català i als treballs d’autors de la 
nostra ciutat.

Projección de cortometrajes
Como ya viene siendo habitual en nuestro certamen, nos complace continuar 
apoyando a los autores de amateurs, al cine que habla en catalán y a los 
autores de nuestra ciudad.

MATINAL  DE  CINEMA  JOVE
Matí / Mañana: de 11.00h a 13.00h
Projecció de curtmetratges realitzats als tallers de l’any 2011, per alumnes 
de l’Institut Euclides de Pineda de Mar.
Proyección de los cortometrajes realizados en los talleres del año 2011 por 
los alumnos del Instituto Euclides de Pineda de Mar. 

Tarda / Tarde: de 19.00h a 21.00h
MORIR CADA DÍA d’Aitor Echeverría. 13 minuts.
5º B ESCALERA DERECHA de María Adánez. 20 minuts.
OBLIDANT A NONOT de Pablo García. 24 minuts.
MEINE LIEBE de Laura Pousa. 18 minuts.
EL HOMBRE IDEAL de Rubén Prieto. 14 minuts.
BIGAS LUNA (La mirada estomóloga) de Sergi Rubió. 25 minuts.

Nit / Noche: de 22.00h a 24.00h
LA VICTORIA DE ÚRSULA de Nacho Rupérez i Julio Martí. 16 minuts
DRUGSTORE LOVE d’Alberto Bernad. 13 minuts.
MATAR A UN NIÑO de José y César Esteban Alenda. 9 minuts.
DOS TRISTES TRES d’Antonio Quiroga. 6 minuts.
ELS SOMNIS DE LA INGRID de Sandra Valent. 25 minuts.
DESPEJADO de Jotoni. 1 minut.
PASIONARIA de Leonor Bruna. 17 minuts.
PORNOBRUJAS de Juan Gautier. 20 minuts.

Divendres dia 27 d’abril

XVIII Trofeu Torretes de 
curtmetratges

Lloc: Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
Accés lliure
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A punt de celebrar el seu 40è aniversari, Calella acull una nova 
edició de la Trobada Internacional de Cinema 9,5, única en la 
seva especialitat, en la qual participen cineastes de França, 
Anglaterra, Alemanya, Escòcia, Holanda i també del nostre 
país, en uns dies de convivència i d’intercanvi que converteix la 
“Trobada” en una fita imprescindible per als aficionats a aquest 
format cinematogràfic.

A punto de celebrar su 40º aniversario, Calella acoge una nueva edición de la Trobada 
Internacional de Cine 9,5, única en su especialidad, en la que participan cineastas de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Escocia, Holanda y también de nuestro país, en unos días de 
convivencia y de intercambio que convierten la “Trobada” en un hito imprescindible para 
los aficionados a este formato cinematográfico. 

SORTIDA CULTURAL
Com cada any, la “Trobada” té el seu inici amb una sortida cultural. Enguany, la visita 
es farà a la Sagrada Família i al Park Güell, obres emblemàtiques d’Antoni Gaudí i del 
modernisme català.
Informació i preu: Santiago Marré  - Telèfon: 629.892.307
Sortida: 9:00 hores
                                       
EXCURSIÓN CULTURAL 
Como cada año, el “Encuentro” tiene su inicio con una salida cultural. Este año, la visita 
se hará a la Sagrada Familia y al Park Güell, obras emblemáticas de Antoni Gaudí y del 
modernismo catalán. 
Información y precio: Santiago Marré - Teléfono: 629.892.307 
Salida: 9:00 horas

Divendres 27 d’abril

XXXIX trobada internacional de cinema 9,5

Cinema 9,5

Lloc: Hotel Bernat II
Horari: 9.00h
Accés lliure
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Cita anual amb el col·leccionisme

Com cada any, té lloc el Mercat (no professional) del Col·leccionista, un 
lloc on es pot trobar tota mena d’objectes, tant maquinària com pel·lícules, 
cartells, llibres... tot relacionat amb el cinema, però especialment en el 
format 9,5.
Aquest any hi haurà un estand del laboratori RESCAT FILMS que presentarà 
el telecine digital sistema Flash Scan HD, marca MWA, d’Alemanya, únic a 
l’Estat espanyol, especial indicat per a telecinar de manera eficaç aquells 
materials que necessiten ser transferits a d’altres suports per a ser recuperats 
i poder-los utilitzar. Es presentarà també el programa de restauració DA 
VINCI, de Black Magic, amb demostracions de films restaurats amb aquest 
nou sistema.

Cita anual del coleccionismo 

Como cada año, tiene lugar el Mercado (no profesional) del Coleccionista, 
un lugar donde se pueden encontrar toda clase de objetos, maquinaria, 
películas, carteles, libros... todo relacionado con el cine, pero especialmente 
en el formato 9,5. 
Este año habrá un stand del laboratorio RESCAT FILMS que presentará el 
telecine digital sistema Flash Scan HD, marca MWA, de Alemania, único 
en el Estado español, especialmente indicado para telecinar de manera 
eficaz aquellos materiales que necesitan ser transferidos a otros soportes 
para ser recuperados y poderlos utilizar. Se presentará también el programa 
de restauración DA VINCI, de Black Magic, con demostraciones de films 
restaurados con este nuevo sistema.

Dissabte 28 d’abril 

Mercat del col·leccionista

Cinema 9,5

Lloc: Hotel Bernat II
Horari: de 10.00h a 14.00h
Accés lliure
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Cinema recuperat: noves produccions en 9,5
Un cert temps enrere hauria semblat contradictori parlar de cinema “antic” i 
noves realitzacions en un mateix producte. Avui, la recuperació i restauració 
de films procedents de llegats familiars ofereixen una gran possibilitat de 
tractar nous temes sota la perspectiva actual, però vistos moltes vegades 
a través d’un sorprenent viatge al passat, gràcies a les imatges que els 
mateixos realitzadors rodaren, veritables tresors històrics.
Presentació del nou film
TÍTOL: UNCERTAIN TIMES
Directora: Maria Roig Alsina
Tarragona. 2010. Color. 14’
Productora executiva, guió i documentació: Maria Roig Alsina
Director de fotografia: Javier Bueno
Edició i so: Andrés Fernández
Producció: Home Movies Bologna
Sinopsi:
Inquiet i compromès corresponsal de guerra, Javier Bueno va ser un 
periodista espanyol de principi del segle XX que va gravar amb la seva 
càmera 9,5 mm tot allò que l’envoltava, fet que avui ens permet observar 
una Europa d’entreguerres.
· Premi REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona, 2011
· Presentació a càrrec de la directora del film.

Cine recuperado: nuevas produccions en 9,5
Tiempo atrás habría parecido contradictorio hablar de cine “antiguo” y nuevas 
realizaciones en un mismo producto. Hoy, la recuperación y restauración 
de films procedentes de legados familiares ofrecen una gran posibilidad de 
tratar nuevos temas bajo la perspectiva actual, pero vistos muchas veces a 
través de un sorprendente viaje al pasado, gracias a las imágenes que los 
propios realizadores rodaron, verdaderos tesoros históricos. 
Presentación del nuevo film 
TÍTULO: UNCERTAIN TIMES 
Directora: Maria Roig Alsina 
Tarragona. 2010. Color. 14’ 
Productora ejecutiva, guión y documentación: Maria Roig Alsina 
Director de fotografía: Javier Bueno 
Edición y sonido: Andrés Fernández 
Producción: Home Movies Bologna 
Sinopsis: 
Inquieto y comprometido corresponsal de guerra, Javier Bueno fue un 
periodista español de principios del siglo XX que grabó con su cámara 9,5 
mm todo aquello que le rodeaba, hecho que hoy nos permite observar una 
Europa de entreguerras. 
· Premio REC Festival Internacional de Cine de Tarragona, 2011 
· Presentación a cargo de la directora del film.

Dissabte 28 d’abril

XXXIX Certamen Trobada 
Internacional de Cinema 9,5

Cinema 9,5

Lloc: Sala Hotel Bernat II
Horari: 17h

Accés lliure
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Dissabte 28 d’abril

XXXIX Certamen Trobada 
Internacional de Cinema 9,5

Cinema 9,5

Lloc: Sala Hotel Bernat II
Horari: 17h.
Accés lliure
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Cinema recuperat: nous llegats, noves imatges

El llegat familiar de Francesc Julià i Carulla consta de pel·lícules de temàtica 
familiar, reportatges sobre esdeveniments quotidians i també ficcions, fetes 
amb pocs recursos tècnics, però amb la voluntat de passar una bona estona 
tota la família i amics, tant mentre rodaven el film com després gaudint del 
resultat. 
TÍTOL:  DITXÓS CINE – ESTIU 1931
Autor: Antoni Julià Canals
Barcelona. 1931. B/N. 15’. Rètols en català. 
Sinopsi: Film de ficció amateur rodat el 1931, durant unes vacances d’estiu. 
Els personatges que hi surten són la família, en un argument molt senzill, en 
el qual el protagonista rep una carta en la qual li demanen la seva participació 
en un film a Hollywood.  
FOTOGRAMA DEL FILM
DITXÓS CINE – ESTIU 1931

XXXIX Trobada internacional del cinema 9,5 mm

A continuació, projecció de les pel·lícules inscrites a competició pels 
concursants, rodades en format 9,5 mm.  
Jurat: Miquel Albert Álvarez-Betriu, col·leccionista de cinema, propietari del 
cinematògraf La Lluna; Josep Maria Álvarez-Betriu, cineasta, afeccionat al 
cinema; Joan Francesc Escrihuela Niubó, realitzador de cinema de Televisió 
Espanyola a Sant Cugat.

Cine recuperado: nuevos legados, nuevas imágenes 

El legado familiar de Francesc Julià Carulla consta de películas de temática 
familiar, reportajes sobre acontecimientos cotidianos y también ficciones, 
hechas con pocos recursos técnicos, pero con la voluntad de pasar un buen 
rato toda la familia y amigos, mientras rodaban el film y después disfrutando 
del resultado. 
TÍTULO: DITXÓS CINE – VERANO 1931 
Autor: Antoni Julià Canals 
Barcelona. 1931. B/N. 15’. Rótulos en catalán. 
Sinopsis: Film de ficción amateur rodado en 1931, durante unas vacaciones 
de verano. Los personajes que salen son la familia, en un argumento muy 
sencillo, en el cual el protagonista recibe una carta en la cual le piden su 
participación en un film en Hollywood. 
FOTOGRAMA DEL FILM 
DITXÓS CINE – VERANO 1931. 

XXXIX Encuentro internacional del cine 9,5 mm 

A continuación, proyección de las películas inscritas a competición por los 
concursantes, rodadas en formato 9,5 mm. 
Jurado: Miquel Albert Álvarez-Betriu, coleccionista de cine, propietario del 
cinematògrafo La Lluna; Josep Maria Álvarez-Betriu, cineasta, aficionado 
al cine; Joan Francesc Escrihuela Niubó, realizador de cine de Televisión 
Española en Sant Cugat.



Dissabte 28 d’abril
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Nit golfa

Lloc: Sala Mozart (església, 91, pis)
Horari: 24.00h

A la “Nit Golfa” del Festimatge, us oferim una vetllada impregnada de 
l’ambient de la increïble Índia. Us donarem la benvinguda de la manera 
tradicional, podreu gaudir de l’exposició fotogràfica Instants d’Índia, 
participareu en la celebració d’un puja (ritual de ofrenes per invocar la 
bona fortuna), degustareu el típic chai tea i us transportarem i podreu 
participar per uns instants en les acolorides, festives i alegres històries 
índies mitjançant la dansa Bhangra i Bollywood, interpretades per l’escola 
de dansa “ORIENTALIUM”. També podrem escoltar les sàvies paraules dels 
grans mestres indis com Tagore, Buda o Gandhi!!!

En la “Nit Golfa” del Festimatge, os ofrecemos una velada impregnada 
del ambiente de la increíble India. Os daremos la bienvenida de la manera 
tradicional, podréis disfrutar de la exposición fotográfica Instants d’Índia, 
participaréis en la celebración de un puja (ritual de ofrendas para invocar la 
buena fortuna), degustaréis el típico chai tea y os transportaremos y podréis 
participar por unos instantes en las coloreadas, festivas y alegres historias 
indias mediante la danza Bhangra y Bollywood interpretadas por la  escuela 
de danza “*ORIENTALIUM”. ¡¡¡También podremos escuchar las sabias 
palabras de los grandes maestros indios como Tagore, Buda o Gandhi!!!
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Diumenge 29 d’abril

Gala de cloenda

Lloc: Cinema Sala Mozart (Església, 91)  
Horari: 12.30 h. 
Accés lliure

Acte de cloenda del FESTIMATGE 2012

Lliurament de premis
Projecció d’una selecció dels films guanyadors del XVIII Trofeu Torretes 
de Curtmetratges. Lectura de les actes del jurat dels Trofeus Torretes de 
Fotografia i Curtmetratges i de la Trobada Internacional de Cinema 9,5. 
Lliurament de premis amb assistència d’autors guardonats i autoritats. 
Ens acompanyaran Joan Palmer, president de la Confederación Española 
de Fotografía, Raimon Moreno, president de la Federació Catalana de 
Fotografia, Josep Maria Forn, Premi d’Honor de l’Acadèmia del Cinema 
Català, Josep Maria Queraltó, col·leccionista i membre de l’Acadèmia del 
Cinema, entre d’altres convidats.

Acto de clausura del FESTIMATGE 2012 

Entrega de premios
Proyección de una selección de los films ganadores del “XVIII Trofeu Torretes 
de Curtmetratges. Lectura de las actas del jurado correspondientes a los 
“Trofeus Torretes de Fotografia i Curtmetratges”, y a la “Trobada Internacional 
de cinema 9,5”. Entrega de premios con la asistencia de autores 
galardonados y autoridades. Nos acompañarán Joan Palmer, presidente de 
la Confederación Española de Fotografía, Raimon Moreno, presidente de 
la Federación Catalana de Fotografía Josep Maria Forn, Premio de Honor 
de la “Acadèmia del Cinema Català”; Josep Maria Queraltó, coleccionista y 
miembro de la Acadèmia del Cinema”, entre otros invitados.



Comiat

 Cinema 9,5 | Fotografia | Curtmetratges   43  

Festival de la imatge de Calella 2012   FESTIMATGE   

A TALL DE COMIAT

Esperem que aquesta setena edició del FESTIMATGE hagi estat un èxit, en 
un mes d’abril replet d’activitats dedicades al món de la imatge. 
Podem estar satisfets del treball realitzat malgrat les circumstàncies adverses 
que ens han acompanyat i que han afectat El Festival. 
Aquestes circumstàncies adverses han evidenciat que amb esforç, 
imaginació i posant il·lusió poden ser superades. El Festimatge ja no és un 
projecte, és una realitat i això ho demostra la popularitat que té entre els 
aficionats al món del cinema i de la fotografía. Així ho ha demostrat l’altíssima 
participació tant espanyola com d’altres països en els certàmens que s’han 
organitzat. Esperem poder tenir, en futures edicions, el suport necessari del 
nostre Ajuntament perquè la nostra ciutat segueixi sent el punt de referència 
per a tots els aficionats al cinema i a la fotografia i que ho puguem compartir 
amb la societat calellenca en general.
 
Desitgem poder-nos veure en la pròxima edició del Festimatge.
El Comitè organitzador

A MODO DE DESPEDIDA

Esperamos que esta séptima edición del FESTIMATGE haya sido un éxito, 
en un mes de abril repleto de actividades dedicadas al mundo de la imagen.
Podemos estar satisfechos del trabajo realizado a pesar de las circunstancias 
adversas que nos han acompañado y que han afectado al Festival.
Estas circunstancias adversas han evidenciado que con esfuerzo, 
imaginación y poniendo ilusión pueden ser superadas. El Festimatge ya 
no es un proyecto, es una realidad. Ello lo demuestra la popularidad que 
tiene entre los aficionados al mundo del cine y de la fotografía. Prueba de 
ello es la altísima participación tanto española como de otros países en 
los certámenes que se han organizado. Esperamos poder tener en futuras 
ediciones el apoyo necesario de nuestro Ayuntamiento para que nuestra 
ciudad siga siendo el punto de referencia para todos los aficionados al cine 
y a la fotografía y que lo podamos compartir con la sociedad calellense en 
general.

Deseamos podernos ver en la próxima edición del Festimatge.
El Comité organizador



CinemAcció/Cinema-Rescat
Joan M. Martínez-Moro  
Rescat Films
Academia Cinema Català
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
CNL del Maresme
Oficina de Turisme
Associació Turística Calella
Estudi Press
Termotur
Publintur
Sala Mozart
BigMat Claramunt
Associació de Comerciants de Calella – Centre Comercial
SERHS
Hotel Les Palmeres
Hotel Bernat II
Hotel Volga
Grup Pa, Vi i Moltó
Casal l’Amistat
Restaurant la Peixateria
Restaurant Casa Carlos
Restaurant La Gàbia

Restaurant el Pekinaire
Cafeteria La Tetera
Penya Solera Barcelonista de Calella
Club Natació Calella
IES Euclides
AFOCER
Ràdio Calella Televisió 
Cat Viajes
ComunicAcció
Revista de Cine
Parkinsol SA.
Miquel A. Tur
M. Dolors Llieury
Bancells Floristes
Juan Carlos Narzekian
Albert Puche
Joan M. Arenaza
Sergi Cugat

COL·LABORADORS D’ÀMBIT INTERNACIONAL
Federation Internationale de l’Art Photographique                            
Fédération Photographique de France
Club Perpignan-Photo
VisaOFF Perpinyà
Maurice Salmon 

Col·laboradors
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450
botigues
al teu servei

450
establecimientos
a tu servicio

450
shops
at your service

450
boutiques
à ton service

Restaurant La Peixateria
Polisana Teixidó, 1
Tels. 93 769 49 00
        93 769 18 78
08370 CALELLA
(Barcelona)
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Sant Isidre, 47 - 08370 Calella
Tel. 93 766 16 90 - Fax 93 769 41 51
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C/ Diputació 1 - 08370 Calella (Barcelona)  -  Tel 93 766 41 30  -  info@hlespalmeres.com

www.bestwesternlespalmeres.com

Adva. del Turisme 42/44
08370 Calella

Barcelona
Tel. 93 766 59 60

hotelbernat@hotelbernat.com

C/ Jovara 350
08370 Calella

Barcelona
Tel. 93 769 18 00

volga@grupflorida.es

www.grupflorida.es

www.hotelbernat.com
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www.festimatge.org


