Nota de premsa
Data: 9 de febrer de 2017

El FESTIMATGE 2017 es comença a perfilar i els Trofeus Torretes de Curtmetratges i Fotografia ja estan en
marxa

Es reuneixen els jurats del FESTIMATGE 2017
Durant el mes de febrer es reuneixen els jurats que fallaran els guanyadors del XXIII Trofeu Torretes de
Curtmetratges i del XLI Trofeu Torretes de Fotografia. El proper cap de setmana, 11 i 12 de febrer, és el
torn del Jurat que decidirà els films premiats de l’edició d’enguany, que es celebrarà de l’1 al 23 d’abril.
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella, ja està perfilant el que serà la seva nova edició. 22
col·leccions de fotografia tenen ja el seu espai reservat i curtmetratges i fotografies a concurs esperen ser
valorats pels jurats corresponents.
El proper 11 i 12 de febrer es reuneix el Jurat del XXIII Trofeu Torretes de Curtmetratges, format per Lluís
Quílez, director de cinema, nominat enguany als premis Gaudí, Goya i Óscar pel seu curt “Graffiti”; MiguelFernando Ruiz de Villalobos, reconegut crític de cinema; i Toni Sintes, director de Ràdio Calella Televisió.
Ells seran els responsables de decidir quin són els treballs guanyadors del XIIè FESTIMATGE.
Els treballs finalistes seran projectats durant el festival, que enguany tindrà lloc entre el dissabte 1 d’abril,
quan es celebrarà l’acte inaugural a l’Ajuntament Vell de Calella, i el 23 d’abril, que es clourà amb una Gala
a la Sala Mozart de Calella. Les projeccions es duran a terme a la Sala petita de l’Ajuntament Vell, a la Sala
Mozart, a cafeteries del municipi i a d’altres espais encara per confirmar.
Per la seva banda, el jurat responsable d’escollir els guanyadors del XLI Trofeu Torretes de Fotografia es
reunirà el cap de setmana del 18 i 19 de febrer i estarà format per Asier Garagarza (AFIAP, MCEF
d’Espanya), Javier Muñoz (EFIAP, ACEF d’Espanya), Jean-Claude Paillé (EFIAP de França), Joan Vicens Tarré
(President de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Feliu de Guíxols, d’Espanya), Josep M. Casanoves (EsFIAP,
AFIAP, JBFCF, d’Espanya), Juan A. Palacios (EFIAP, ACEF d’Espanya), Loredana De Pace (fotògrafa i
periodista freelance, comissària d’exposició d’Itàlia), Maria G. de la Hoz (MFIAP, Hon.FCF, JBFCF, EFCF
d’Espanya), Roseline Dupeax (EFIAP de França) i Vicenç Semper (AFIAP d’Espanya).
Els treballs guardonats seran exposats sota el títol “XLI Trofeu Torretes de Fotografia” a la Sala Polivalent de
la Fàbrica Llobet, del 2 al 23 d’abril.

Per a més informació: www.festimatge.org
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