Nota de premsa

Data: 7 d’abril de 2016
David Verdaguer, Javier Gutiérrez, Txus Lampreabe o Laia Marull són alguns dels actors que han
participat als curts que s’han pogut veure durant aquesta setmana.

Primera setmana d’imatges al FESTIMATGE
Unes dos centes persones es reunien el passat cap de setmana per inaugurar les exposicions de
fotografia, que inclouen més de 800 imatges, i al voltant d’un centenar han gaudit de les
projeccions dels primers dies. També el concurs fotogràfic #festimatge16 té una bona acollida i
compta ja amb tot un seguit d’imatges optant al premi.
El passat 1 d’abril s’inaugurava l’XIè FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella i el municipi
maresmenc està ja immers en un bany de cinema i fotografia, que durarà fins el 24 d’abril. Fins
llavors, més de 800 fotografies, 102 curtmetratges, més tallers, xerrades, cinema recuperat faran
les delícies dels amants de la imatge i dels curiosos i aficionats.
Entre dilluns i dimecres, l’Espai Caixa, ha acollit la projecció d’una quarantena de films del XXIIè
Trofeu Torretes de Curtmetratges, en els que participen actors tan coneguts com David
Verdaguer, Javier Gutiérrez, Txus Lampreabe o Laia Marull, deixant palès el bon nivell de les
produccions que s’hi presenten. De dijous a diumenge, la Fàbrica Llobet obre les seves portes per
gaudir de les 27 col·leccions de fotografia que s’hi exposen. I, per la seva banda, l’Ajuntament vell
es pot visitar de dimarts a diumenge.
Cal destacar dues activitats per al cap de setmana. Per una banda, el taller fotogràfic “Projecte
interior” d’en Fede Garrido, que consistirà en la presentació i explicació de com ens trobarem a
nosaltres mateixos per explicar, a través de la fotografia, el que tots, sense excepció, portem a
dins, i poder-ho canalitzar a través del noble art que és la fotografia. Tindrà lloc el dissabte 9
d’abril, durant tot el dia (més informació: http://festimatge.org/fotografia_tallers.html). La segona
activitat destacada és la Gala de Cinema Curt de diumenge 10 al matí, dedicada als autors
calellencs.

50 anys de Foto-Film Calella
Enguany és un any especial per Foto-Film Calella, entitat organitzadora del FESTIMATGE, ja que
celebra el seu 50 aniversari. És per això, que l’exposició principal gira al voltant de l’entitat “FotoFilm Calella, 50 anys creant imatges”. Es tracta d’una retrospectiu que és, a la vegada, un
recorregut històric dels darrers 50 anys de Calella, donada la implicació que Foto-Film té amb el
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municipi, sempre present per immortalitzar tot allò que succeeix. No és d’estranyar, doncs, que
durant l’acte inaugural, el president de Foto-Film Calella, Xavier Rigola, lliurés a al regidor de
Cultura, Xavier Arnijas, una memòria USB amb el fons fotogràfic de l'entitat, amb l’objectiu que es
preservi com a fons històric del municipi. Aquest material ja està classificat i es pot consultar a
l'Arxiu Municipal.
Rigola va explicar que "actualment és perden moltes imatges i la nostra feina ha de quedar per a
les properes generacions, perquè la puguin veure i jutjar". Arnijas destacava “la feina constant que
Foto-Film Calella fa pel municipi, que mai no tenen un no per ningú”. I prova d’això és el seu arxiu
fotogràfic.
L’acte inaugural va comptar amb la projecció d’un videomapping, obra d’en Marçal Mora,
projectat sobre la façana de l’Ajuntament Vell, i un espectacle de bombolles de sabó, a càrrec d’en
Nanu Ferrari, que va brindar als espectadors tot un espectacle de colors, immortalitzat per molts
dels assistents, alguns dels quals van penjar després les seves fotografies a instagram per
participar en el concurs fotogràfic #festimatge16.

Novetats FESTIMATGE 2016
Entre les novetats d’enguany, destaca, especialment, la sessió de Cinema Recuperat que
s’organitza des de la Secció de 9,5 de Foto-Film Calella. 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 novetat afegida és que la secció de 9,5 de Foto-Film 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 del pianista Paul Perera.
La col·laboració amb els Premis Gaudí és una altra de les novetats d’aquest any. El 20 d’abril es
farà la projecció d’una selecció dels films finalistes de la darrera edició.
Per consultar programa complet: http://festimatge.org/programa_festimatge_2016.pdf
Per a més informació: www.festimatge.org
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