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Les sessions de curts del FESTIMATGE reuneixen un centenar de persones
Dilluns dia 13 van començar les projeccions dels curtmetratges seleccionats al XXI
Trofeu Torretes de Curtmetratges, que estan reunint diàriament un centenar de
persones a l’Espai Caixa de Calella (El Maresme).
Un dels grans atractius del Trofeu Torretes de Curtmetratges, és que una tercera part dels
curtmetratges presentats a concurs són projectats, perquè els autors puguin gaudir de veure
els seus films a la pantalla gran.
Enguany les sessions de projecció de curtmetratges seleccionats han augmentat. S’ha passat
de 5 sessions de més de 3 hores a 6 sessions, més la projecció que es duu a terme a la cafeteria
La Tetera (16 d’abril a les 21 hores), en un to més distés, una sessió a l’Ajuntament vell (18
d’abril a les 20 hores), més la sessió infantil (ajuntament vell, dia 18 a les 11.30 hores) i la
curts d’autors calellencs (celebrada el 12 d’abril).

Gala Matinal Curts de Calella. Directors, actors i equip del FESTIMATGE. Foto: Glòria Masferrer
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Gairebé un centenar de
persones han participat de les
sessions
de
projecció
celebrades fins ara a l’Espai
Caixa.
I
s’espera
que
l’assistència continuï o inclús
s’incrementi
durant
les
properes sessions.

Projecció curtmetratges a l’Espai Caixa
el dia 13 d’abril. Foto Tino Valduvieco

El FESTIMATGE
Entre el 4 i el 26 d’abril es podran visitar 23 exposicions de fotografia. Veure més de 60
curtmetratges i participar de diversos tallers, xerrades i d’altres activitats, que es poden
consultar a www.festimatge.org
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.
Més informació: www.festimatge.org
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