Nota de premsa
Data: 18 de març de 2016
Foto-Film Calella, entitat organitzadora del FESTIMATGE, celebra enguany el seu 50
aniversari i l’exposició principal ret homenatge a aquesta efemèride.

El FESTIMATGE 2016 ENTRA EN LA RECTA FINAL DELS PREPARATIUS
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella celebra la seva XI edició del 2 al 24
d’abril. Entre les novetats d’enguany destaca la col·laboració amb els VIII Premis Gaudí
i la recuperació i projecció del film “Un pantalón para dos” que no s’ha vist des del
1936, any en que va obtenir el premi Eumig al ‘millor argument’ i el de ‘millor
interpretació femenina’ al I Concurs de Films d’Argument.
Calella (El Maresme) tornarà a ser la ciutat de la imatge durant el mes d’abril i, un any més,
esdevindrà punt de trobada dels amants del cinema i la fotografia. 28 exposicions de
fotografia, 102 curtmetratges, 2 tallers de fotografia, 2 sortides fotogràfiques i
culturals, el Mercat del Col·leccionista, sessió de cinema recuperat amb la projecció
d’un film inèdit recuperat per la Secció 9,5 de Foto-Film Calella, la projecció del
documental sobre el col·leccionista Josep Maria Queraltó... són algunes de les propostes
que ofereix el FESTIMATGE d’enguany.
A banda, el dia 1 d’abril, durant l’acte inaugural a les 21 hores, es projectarà un
videomapping sobre la façana de l’Ajuntament Vell i es farà la presentació de totes les
novetats. I entre la resta d’actes, cal destacar la inauguració de les exposicions de La Fàbrica,
acte que reuneix una vintena de fotògrafs que presenten les seves obres, el sopar de
lliurament de premis al que assisteix al voltant d’un centenar de premiats i acompanyants, i la
Gala de Cloenda, que enguany recupera el seu lloc de celebració habitual i tindrà lloc a la
renovada Sala Mozart.
Aquest any és un any especialment emotiu per a Foto-Film Calella, que celebra el seu 50
aniversari i ho fa amb tot un seguit d’activitats repartides al llarg de l’any. Aquestes activitats
tenen el seu punt àlgid en l’exposició “Foto-Film Calella, 50 Anys creant imatges”,
retrospectiva de l’entitat que es podrà veure a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell
durant tot el FESTIMATGE.
Novetats FESTIMATGE 2016
Per primera vegada, els films guanyadors dels premis que atorga el Trofeu Torretes de
Curtmetratges estan identificats al programa d’activitats del FESTIMATGE. D’aquesta
manera, els espectadors que assisteixen a les projeccions saben quins són els curts
guardonats o poden decidir anar-hi, perquè estant al corrent de quan es projecten.
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Una de les novetats del Festimatge 2016 és la col·laboració amb els VIII Premis Gaudí,
celebrant el dimecres 20 d’abril una sessió de projecció d’una selecció dels curts finalistes.
Una de les activitats que es vol destacar especialment, és la sessió de Cinema Recuperat que
s’organitza des de la Secció de 9,5 de Foto-Film Calella. Enguany es podrà veure el film “Un
pantalón para dos” de Miquel Iglesias i Bonns, rodat al 1935 i que no s’ha vist més des
que al febrer de 1936 va participar al I Concurs de Films d’Argument i va obtenir el premi
Eumig al ‘millor argument’ i el de ‘millor interpretació femenina’, abans que l’autor iniciés la
seva carrera professional a principis dels anys quaranta.
La secció de 9,5 de Foto-Film Calella ha fet possible la restauració del film que es
presentarà en reestrena el 23 d’abril a la Sala Mozart, amb acompanyament de música
en directe amb en Paul Perera al piano.
FESTIMATGE celebra un Concurs a Instagram i premia la millor fotografia relacionada amb
l’edició d’enguany. Entre l’1 d’abril (moment de la inauguració del FESTIMATGE) i el 23 d’abril a
les 24 hores, es poden fer i enviar tantes fotografies com es desitgi.
Durant l’acte de cloenda del 24 d’abril es projectaran les 10 fotos finalistes i es donaran a conèixer
les dues guanyadores, que rebran un cap de setmana a un Vilar Rural. (#festimatge16,
@festimatgecalella, www.facebook.com/festimatge, www.twiter.com/festimatge)
FESTIMATGE, únic al món
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella, és l’únic festival de tot el món que reuneix
cinema i fotografia en un mateix festival, i amb una durada tan extensa, gairebé tot un mes
d’activitats relacionades amb la imatge.
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 43a edició; el Trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des de fa
40 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 22 anys de
vida, que destaca per la quantitat de curtmetratges seleccionats que projecta durant el
festival, més d’una tercera part dels treballs presentats.
Enguany, el FESTIMATGE 2016 celebra l’onzena edició des que els tres certàmens s’ajuntaren
per fer un gran festival.
Per a més informació: www.festimatge.org
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