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La imatge inundarà Calella un abril més
El proper dissabte, dia 4 d’abril, s’inaugura el X FESTIMATGE, Festival de la Imatge de
Calella (El Maresme), que es celebra del 4 al 26 d’abril. Calella tornarà a ser la ciutat de
la imatge durant el mes d’abril, quan tot el municipi es converteixi, un any més, en el
punt de reunió dels amants del cinema i la fotografia.
Ja està tot a punt per la inauguració del FESTIMATGE’15. L’acte tindrà lloc el proper
dissabte, 4 d’abril a les 21 hores, a l’Ajuntament Vell de Calella (El Maresme). Estarà
presidit per l’alcaldessa de Calella, la Sra. Montserrat Candini, i el president de Foto-Film
Calella, el Sr. Xavier Rigola, i comptarà amb la participació d’altres representants del
consistori i de Foto-Film Calella, organitzadors del festival.
La segona part de l’acte consistirà en la inauguració de l’exposició principal del
FESTIMATGE’15, “Això no és tot”, de Jesús Coll, ubicada a la Sala d’exposicions de
l’Ajuntament Vell on tindrà lloc la celebració. Així mateix, es comptarà amb l’autor per
presentar la seva obra.
La inauguració serà el tret de sortida d’aquest X FESTIMATGE, que omplirà Calella de tot tipus
d’imatges un any més. La imatge en totes les seves vessants, fixa o en moviment, en color o en
blanc i negre, com a resultat de les més modernes tècniques o en homenatge als formats més
antics (cinema recuperat, fotografia analògica, 9,5...). Tot hi té cabuda i tots els públics
trobaran propostes interessants.

Novetats FESTIMATGE 2015
Entre les novetats d’aquest any, destaca la reestructuració de l’equip organitzador del
certamen de fotografia, ja que el volum de treballs rebuts a concurs i el volum d’exposicions
organitzades requeria, des de fa temps, separar les tasques i augmentar l’equip de treball. I
enguany, ha estat possible; cosa que, sens dubte, es veurà reflectida en el resultat final.
Per primera vegada, es podran veure totes les fotografies presentades a concurs, ja que
s’instal·larà a la Sala d’exposicions de La Fàbrica un TV on es projectaran els prop de 5.000
treballs rebuts.
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Pel que fa als espais, cal destacar que, per primera vegada, s’utilitzarà la Sala Gran de La
Fàbrica per celebrar la Gala de Cloenda i per a la realització d’algunes de les activitats, cosa
que afavorirà l’accés dels visitants a la Sala d’exposicions de La Fàbrica.
S’ha fet, també, un canvi d’ubicació per a les projeccions dels curtmetratges seleccionats, que
tindrà lloc a l’Espai Caixa; sense perdre, però, les projeccions que, des de fa quatre anys, es fan
en alguns locals de la ciutat, com la cafeteria La Tetera o la Sala d’actes de l’Ajuntament Vell.
I, per primera vegada, es farà servir la plaça del mercat com a nova ubicació per a la
realització d’un taller de revelat de fotografia analògica.
Respecte a les activitats, es recupera la tertúlia fotogràfica, però amb la novetat que es farà el
mateix dia de la inauguració de les exposicions de la Fàbrica Llobet i comptarà amb la
participació dels autors que exposen.
Molt probablement, una de les activitats més “entranyables” del Festival 2015 serà l’estrena
del curtmetratge “Roger de Can Bou, Baró de Calella”, realitzat per la Secció de Cinema i Vídeo
de FFC. Aquest curtmetratge explica la història del cavaller Roger de Can Bou, una història
entre la ficció i la realitat, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de moltes entitats i
persones de Calella. En el seu rodatge han intervingut més d’un centenar de persones...
Per a més informació: www.festimatge.org
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