Nota de premsa
Data: 10 d’abril de 2015

El cinema al FESTIMATGE entra en... acció!
A partir de demà, el cinema pren el protagonisme al FESTIMATGE. Amb un taller
d’edició de vídeo s’obren les activitats del setè art, que continuaran amb una matinal de
curts locals el diumenge al matí i amb set sessions de projeccions de curtmetratges
seleccionats al XXI Trofeu Torretes de curtmetratges.
El FESTIMATGE està en plena efervescència. Amb les exposicions de fotografia ja en marxa,
des que es va inaugurar el passat dia 4 d’abril, ara és el cinema el que arrenca amb tot un
programa d’activitats que s’estrena dissabte 11 d’abril amb un taller d’edició de vídeo a càrrec
d’Ernest Vila i Jordi Matas, que durarà tot el dia.

Imatge del XX Trofeu Torretes de Curtmetratges (2014)

Diumenge és el dia dels
curts calellencs, amb una
matinal de curts locals, que
és un clàssic des dels inicis
del FESTIMATGE, i que
atreu l’atracció de bona part
de la ciutat. Tot i que
enguany, el plat fort dels
curts calellencs és, sens
dubte, “Roger de Can Bou,
Baró de Calella”, realitzat
per la Secció de Cinema i
Vídeo de FFC, on s’explica la
història del cavaller Roger
de Can Bou, una història
entre la ficció i la realitat, en

el que han intervingut més d’un centenar de persones... Però caldrà esperar fins el diumenge
19 d’abril per assistir a la seva estrena.
Durant tota la setmana, els curtmetratges centren bona part de l’atenció, ja que es faran 7
passes de curtmetratges seleccionats pel XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges. 6 passes
tindran lloc entre el dilluns 13 i el dimecres 15, de 19 a 20.30 hores i de 21 a 22.30 hores
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aproximadament. I el setè es canvia d’ubicació i es farà a la cafeteria La Tetera, per apropar el
cinema a altres espais de la ciutat no tan habituals a projectar-ne.
I la setmana acabarà, abans d’engegar un altre cap de setmana, amb una xerrada sobre “El
reportatge esportiu a la televisió professional”, a càrrec d’en Xavier Casillanis, realitzador
d’esports a TV3.

I fotografia, per descomptat...
Les exposicions de fotografia es
podran visitar durant tot el cap de
setmana (per consultar horaris,
www.festimatge.org). La Fàbrica,
l’Ajuntament Vell, els aparadors de
les botigues mostren al públic
fotografies que són veritables obres
d’art.

Imatge de l’exposició “Això no és tot”, d’en
Jesús Coll.
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