Nota de premsa
Data: 2 d’abril de 2015
Cap de setmana DE FOTO per obrir el FESTIMATGE’15

Fotos, fotos, fotos... i més fotos
El proper cap de setmana, comença el X FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella
(El Maresme), que es celebra del 4 al 26 d’abril. La fotografia centra les primeres
activitats amb la inauguració de l’exposició principal el dissabte, l’apertura de la Sala
d’exposicions de La Fàbrica diumenge al matí, una tertúlia fotogràfica a la tarda i la
inauguració de l’exposició Roger de Can Bou com a punt final del cap de setmana.
Dissabte a la nit s’inaugura el FESTIMATGE’15. I un cop inaugurat, la fotografia agafa el
protagonisme i centra les primeres activitats. El primer acte previst, després de la presentació
de la nova edició del Festival de la Imatge de Calella, la desena, és la inauguració, a les 21. 30
hores de l’exposició principal “Això no és tot”, de Jesús Coll, ubicada a l’Ajuntament Vell.
Diumenge començarà amb la inauguració de la Sala d’exposicions de La Fàbrica, a les 11
hores, on es podran visitar 20 exposicions d’autors diferents i sobre temàtiques diverses.
Gran part dels artistes que exposen participen en la inauguració i presenten personalment les
seves obres. I seran ells qui protagonitzin la tertúlia fotogràfica programada per les 16
hores.
La darrera activitat fotogràfica del cap de setmana, a les 18 hores, serà la presentació de
l’exposició “Roger de Can Bou”, a la Galeria Cultural Grup Pa, Vi i Moltó. Aquesta
exposició és l’antesala d’un dels actes, probablement, més “entranyables” del FESTIMATGE’15,
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...
Acte inaugural FESTIMATGE’15
L’acte inaugural tindrà lloc el 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
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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.
A partir de llavors, Calella tornarà a ser la ciutat de la imatge durant l’abril, quan tot el
municipi es converteixi, un any més, en el punt de reunió dels amants del cinema i la
fotografia.
Per a més informació: www.festimatge.org
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