Nota de premsa
Data: 19 de febrer de 2014

Es prepara un nou FESTIMATGE
Un any més, el FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella omplirà Calella de cinema i
fotografia del 5 al 27 d’abril. El FESTIMATGE aplega tres certàmens relacionat amb la
imatge: la XXXXI Trobada Internacional de 9,5mm, el XXXVIII Trofeu Torretes de
Fotografia i el XX Trofeu Torretes de Curtmetratges.
El FESTIMATGE 2014 està ja immers en la intensitat dels preparatius. Queden escassament
dos mesos per al seu inici i tots els certàmens preparen i perfilen les seves activitats. Els jurats
es van reunint per visionar i anar decidint els guanyadors d’enguany, mentre l’organització va
definint la distribució dels espais per les exposicions fotogràfiques i les projeccions dels
curtmetratges finalistes, així com per les xerrades, tallers i resta d’activitats que es duran a
terme durant la celebració del festival durant el mes d’abril.
El jurat del certamen de curtmetratges està format enguany per Joan Bernat, President
del Jurat del Festival Internacional de Cinema “ Món de Viatges”, Agustí Argelich, Director
de FILMETS Badalona Film Festival, i Montse Majench, Directora de la Acadèmia del Cinema
Català.
Enguany s’han presentat 563 curtmetratges a concurs, davant dels 296 de l’any 2013, que
provenent de 30 països diferents, entre els que es troben països com Japó, Emirats Àrabs
Units o Kazajstan, a banda de nombroses països europeus i sud-americans, i destacar també la
participació de curts procedents d’EEUU i Canadà. Un cop decidits els treballs finalistes i els
guanyadors es farà la planificació dels curtmetratges a projectar durant el festival. Un dels
grans atractius d’aquest concurs és que una gran quantitat dels treballs presentats es
projecten durant el FESTIMATGE, de manera que els autors poden veure les seves obres
projectades públicament.
Per la seva banda, el jurat del Trofeu Torretes de Fotografia està format per Joan Burgues
d’Andorra, Loredana de Pace d’Itàlia, i d’Espanya: Alexandra Alsina, Joan Mimó, Jordi
Gallego, Josep M. Casanoves, M. Gràcia de la Hoz, Paco Membrives, Vicenç Semper i
Xavier Vilaregut. El termini de presentació de treballs està obert fins el dia 1 de març i les
bases
per
participar
es
poden
consultar
a
http://www.festimatge.org/fotografia_torretes.html. Tots els treballs guanyadors es podran
visitar a la Sala d’exposicions del Casal de l’Amistat del 6 al 27 d’abril.
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A banda de les col·leccions a concurs, el certamen de fotografia prepara les diverses
exposicions que es podran visitar, una 30a d’exposicions repartides per tot el municipi:
Fàbrica Llobet Guri, Sala d’exposicions de l’Ajuntament vell, biblioteca, vestíbuls
d’hotels, entitats, aparadors de botigues...
Pel que fa a la Trobada Internacional de 9,5 mm, l’any passat aquest certamen, que té a
Calella el darrer vestigi de festival en aquest format cinematogràfic de tota Espanya i es troba
entre els pocs que es celebren a tot el món, celebrava el seu 40 aniversari. Enguany continua
el seu camí cap al mig segle, amb la celebració del Mercat del Col·leccionista, les
projeccions del treballs d’autors de tot el món que fan servir encara aquest sistema i la
selecció de guanyadors, la sessió de cinema recuperat...
El Festival de la Imatge de Calella torna a escalfar motors per fer de Calella, un cop més, el
punt de trobada i lloc de referència dels amants del cinema i la fotografia en totes les seves
vessants.
Per a més informació us convidem a visitar la nostra web www.festimatge.org.
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