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El FESTIMATGE 2016 s’acomiada
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella 2016 va baixar ahir el teló, després
d’un intens mes d’activitats vinculades a la imatge, tant de fotografia com de cinema. I
ho va fer acompanyat dels premiats, que dissabte van recollir els seus guardons, en els
diferents concursos de fotografia, curtmetratges i cinema 9,5. I deixant un cop més una
sensació de plenitud en tots els que han participat d’una o altra forma en aquesta
onzena edició del FESTIMATGE.
Un any més el FESTIMATGE rep l’agraïment i les felicitacions dels participants; no només
per la feina feta i la qualitat del Festival, sinó també pel caliu familiar i proper, tot i ser cada
vegada més gran.
Del més de 120 guardonats del FESTIMATGE en els seus certàmens de fotografia i cinema,
molts d’ells de fora d’Espanya, de països com la Xina, Malàisia, Argentina o diversos països
europeus, una trentena van estar presents i van poder recollir els seus trofeus.
Entre els assistents, es trobaven el guanyador del Trofeu Torretes de Curtmetratges, Lu
Pulici, que va presentar el curt “Nevica”, i el del Premi del Jurat de la Trobada
Internacional de 9,5, Jean Panavayre, pel seu film “Carnaval en Foret Noir”. El guanyador
del Trofeu Torretes de Fotografia, Jozef De Fraine, de Bèlgica, no hi va poder assistir.
Cal destacar també la presència del reconegut fotògraf del National Geographic, Tino Soriano,
que va participar en el lliurament de premis fent entrega del Trofeu a les Tradicions
Catalanes. I de l’actriu Marta Bayarri, que va guanyar, com a directora, el premi al millor
curtmetratge en català pel seu curt “Una nit”. Agraïment especial al director de cinema Josep
Maria Forn, pel seu suport al FESTIMATGE des dels seus inicis. Durant l’acte de Cloenda, se li
va lliurar una medalla commemorativa del 50 Aniversari de Foto-Film Calella.
Balanç FESTIMATGE 2016
Més de 1200 autors han participat en aquesta edició: 548 fotògrafs a concurs, 635 directors
que han presentat els seus curts, una trentena d’exposicions fotogràfiques, moltes d’elles
d’autors diversos...

Més informació: 659 18 58 16 - marta@comunicaccio.net

Al voltant de 3.000 persones han visitat les exposicions, han assistit a les projeccions de
curtmetratges, als tallers, les xerrades, les sortides fotogràfiques, al mercat del Col·leccionista,
la presentació del documental “JMQ, a la recerca d’un somni” o a qualsevol altra activitat de
les que s’han dut a terme.
Ara toca fer balanç intern i començar a pensar en el FESTIMATGE 2017.
Per a més informació: www.festimatge.org
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