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Autors lleidatans participen al FESTIMATGE de Calella
El fotògraf Joan Porredon, de Cervera, i el director de cinema Albert Crístobal, de La Seu
d’Urgell, presenten els seus treballs al FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella (El
Maresme) que es celebra del 4 al 26 d’abril.
El FESTIMATGE celebra la seva desena edició. Són deu anys de FESTIMATGE, però són molts
més de treballar per la imatge, ja que el Festival de la Imatge de Calella reuneix tres certàmens
que, originàriament es celebraven per separat: La Trobada Internacional de 9,5 mm, única
a Espanya i de les poques que queden arreu del món, que aquest any celebra la seva 42a
edició; el Trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des de fa 39 anys i que és reconegut per la
Federació Internacional de Fotografia, la qual cosa demostra el seu prestigi; i el més jove de
tots el Trofeu Torretes de Curtmetratges, amb 21 anys de vida i que destaca per la quantitat
de curtmetratges seleccionats que projecta durant el festival, més d’una tercera part dels
treballs presentats.
Des de sempre, al FESTIMATGE hi han participat autors de tot arreu. És cert que, cada vegada,
la tecnologia facilita més la internacionalització, però promocionar i/o premiar el treball de la
gent de casa sempre és un aspecte a tenir en compte.
Enguany, entre les 23
exposicions que es poden
veure al festival, es troba
“nuSnu”, d’en Joan Porredon,
fotògraf de Cervera que
presenta un treball magnífic,
que està despertant l’interès
de molts dels visitants.
Aquesta exposició es pot
visitar
a
la
Sala
d’exposicions de La Fàbrica
fins el 26 d’abril. Porredon
farà a més un taller de
“Col·lodió Humit” el dissabte
18 d’abril a les 10.30 hores a
la plaça del Mercat.
Exposició “nuSnu” de Joan Porredon a La Fàbrica. Foto: Joan Maria Arenaza
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Respecte a la part de cinema, dins el Trofeu Torretes de Curtmetratges, el film “Agustí”,
d’Albert Cristóbal, procedent de La Seu d’Urgell, ha estat seleccionat com a finalista, entre els
204 treballs presentats a concurs, i es podrà veure durant la projecció de curtmetratges
seleccionats del XXI Trofeu Torretes de Curtmetratges el dimarts 14 d’abril a les 19 hores a
l’Espai Caixa.
Per a més informació: www.festimatge.org
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