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SALUTACIÓ ALCALDE DE CALELLA

L’abril de Calella,

Abril en Calella,

D’aquests dies de tardes que es van fent llargues i que inviten
a viure intensament una ciutat que es desvetlla amb l’inici de
la temporada turística ens porta un esdeveniment cultural de
qualitat contrastada i projecció reconeguda: el FESTIMATGE.

De estos días en que las tardes se van alargando y que invitan
a vivir intensamente una ciudad que se despierta con el inicio
de la temporada turística nos trae un acontecimiento de calidad
contrastada y proyección reconocida: el FESTIMATGE.

El festival de la imatge que amb entusiasme, molt de treball i
saber fer l’entitat Foto-Film Calella fa córrer per carrers i equipaments tot invitant-nos a fer mirades de descoberta o de redescoberta, com la que podem fer de l’harmoniós claustre de
l’antic col·legi de les Monges i que avui forma part de l’Escola
Pia.
Ullades de complicitat d’una ciutat que es sap cosmo-polita i
oberta als navegants que d’arreu es retroben sota la guia del
Far, que enguany amb els seus 150 anys al damunt és motiu
d’atenció especial per part de l’entitat.

El festival de la imagen que, con entusiasmo, mucho trabajo y
saber hacer, la entidad Foto Film hace transcurrir por calles y
equipamientos, invitándonos a hacer miradas de descubierta o
de redescubierta, como la que podemos hacer en el claustro
del antiguo colegio de las Monjas y que hoy en día forma parte
de la Escuela Pía.
Ojeadas de complicidad de una ciudad que se sabe cosmopolita
y abierta a los navegantes que, de todas partes, se reencuentran bajo la guía del faro, el cual celebra sus 150 años de vida y
es motivo de atención especial por parte de la entidad.

Llums allargassades del Far o tènues del claustre, tant se val!

Luces alargadas del faro, o tenues del claustro, ¡lo mismo da!

Gràcies, amics i amigues de Foto-Film Calella, per ajudar-nos
a construir ciutat.

Gracias, amigos y amigas de Foto Film, por ayudarnos a hacer
ciudad.

Josep Maria Juhé i Mas
Alcalde de Calella
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Josep Maria Juhé i Mas
Alcalde de Calella
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SALUTACIÓ PRESIDENT FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

Festimatge, un festival consolidat

Festimatge, un festival consolidado

L’any passat vaig tenir la possibilitat de participar en la cloenda
d’aquest festival de la imatge i vaig poder comprovar per mi
mateix el fet que estem davant d’un festival totalment consolidat. Gràcies a l’esforç, il·lusió i dedicació de Foto-Film Calella,
és una realitat any rere any. La fotografia catalana ha d’agrair
molt aquest fet, ja que és una targeta de presentació d’una
excel·lent qualitat de portes en fora de casa nostra.

El año pasado tuve la posibilidad de participar en el acto de
clausura de este festival de la imagen y pude comprobar por
mí mismo el hecho que estamos ante un festival totalmente consolidado. Gracias al esfuerzo, la ilusión y dedicación de
Foto-Film Calella, es una realidad año tras año. La fotografía
Catalana ha de agradecer este hecho, puesto que es una tarjeta
de presentación de una excelente calidad para el exterior de
nuestro país.

Però, a més, hem de sentir-nos molt orgullosos d’aquest fet
per diferents raons.
En primer lloc, per trobar persones que d’una forma desinteressada treballen per situar la fotografia en un lloc de privilegi
dins de les arts plàstiques.
En segon lloc, tal com dèiem abans, per ser Catalunya la que
està donant una imatge fantàstica, i això vulguem o no, sempre
és important a nivell social i en particular per a la fotografia
del nostre país.
En tercer lloc, perquè quan es treballen temes culturals realment establim eines de relació i, per tant, de cohesió social i
en aquest cas, Festimatge assumeix aquest rol, durant molts
dies hi ha exposicions i diferents activitats que ajuden a crear
aquests espais.
Per últim, m’agradaria dir que us encoratjo a continuar molts
anys i que no dubteu que heu aconseguit un gran festival que
reflecteix la vostra il·lusió a l’hora d’organitzar-lo.

Pero además, debemos sentirnos muy orgullosos de este hecho
por diferentes razones.
En primer lugar, por encontrar personas que de una forma
desinteresada, trabajan por situar la fotografía en un lugar de
privilegio dentro de las artes plásticas.
En segundo lugar, tal y como decíamos antes, por ser Cataluña
la que está dando una imagen fantástica, y esto queramos o
no, siempre es importante a nivel social y en particular por la
fotografía de nuestro país.
En tercer lugar, porque cuando se trabajan temas culturales,
realmente establecemos herramientas de relación y por lo tanto de cohesión social y en este caso, Festimatge asume este rol,
durante muchos días hay exposiciones y diferentes actividades
que ayudan a crear estos espacios.
Por último, me gustaría decir que os aliento a continuar muchos años y que no dudéis que habéis conseguido un gran festival que refleja vuestra ilusión a la hora de organizarlo.

Bon Festimatge!
Buen Festimatge!
Raimon Moreno
President Federació Catalana de Fotografia

Raimon Moreno
President Federació Catalana de Fotografia

SALUTACIÓ PRESIDENT DE FOTO-FILM CALELLA
Festimatge, una mostra cultural

Festimatge, una muestra cultural

La nostra entitat i Calella cada primavera fan un renovat pacte
per la cultura en el sentit més ple de la paraula, per això apostem per un festival que ja comença a tenir arrelament i prestigi.
Us presentem una mostra cultural lligada al món de la imatge,
de l’art, de la creativitat.

Nuestra entidad y Calella cada primavera hacen un renovado
pacto por la cultura en el sentido más amplio de la palabra, por
esto apostamos por un festival que ya empieza a tener arraigo y
prestigio. Os presentamos una muestra cultural unida al mundo de la imagen, del arte, de la creatividad.

Oferim a calellencs i visitants, espais únics en exposicions, demostrant el potencial cultural de la nostra ciutat, una finestra a la creativitat, i imaginació. Espais de fotografia i cinema,
presentant una ciutat oberta, acollidora, que aposta novament
una fórmula, una imatge moderna, dinàmica, que sap estar a
l’alçada d’esdeveniments culturals de gran format i ample projecció, una Calella pionera en nous camps.
Ens precedeixen molts mesos de treball i d’esforç il·lusionat
per part de tot l’equip humà de Foto-Film Calella, són entrevistes, trucades, visites a espais culturals, hem mogut cel i terra
per tal que Festimatge fos una realitat. Com sempre ho fem,
no només per donar a conèixer les nostres aficions o la nostra
entitat sinó, sobretot, perquè entenem que som una punta de
llança per donar a conèixer Calella en l’àmbit cultural.

Ofrecemos a calellenses y visitantes, espacios únicos en exposiciones, demostrando el potencial cultural de nuestra ciudad, una ventana a la creatividad, e imaginación. Espacios de
fotografía y cine, presentando una ciudad abierta, acogedora,
que apuesta nuevamente una fórmula, una imagen moderna,
dinámica, que sabe estar a la altura de los acontecimientos culturales de gran formato y proyección, una Calella pionera en
nuevos campos.
Nos preceden muchos meses de trabajo y de esfuerzo ilusionado por parte de todo el equipo humano de Foto-Film Calella,
son entrevistas, llamadas, visitas a espacios culturales, hemos
movido cielo y tierra para que el Festimatge sea una realidad.
Como siempre lo hacemos, no sólo para dar a conocer nuestras
aficiones o nuestra asociación sino, sobre todo, porque entendemos que somos una punta de lanza para dar a conocer Calella en el ámbito cultural.

Naturalment agraïm als companys de Foto-Film Calella, a l’Ajuntament, empreses, entitats i particulars el seu suport i col·laboració
sense la qual no seria possible aquest petit gran encaix, aquest
miracle, que és Festimatge.
Gaudiu del nostre festival i de les multiplicades activitats culturals que hi haurà aquests dies.
Joaquim Sitjà
President de Foto-Film Calella

Naturalmente agradecemos a los compañeros de Foto-Film
Calella, al Ayuntamiento, empresas, entidades y particulares su
ayuda y colaboración sin la cual no sería posible este pequeño
gran ensamblaje, este milagro, que es Festimatge.
Disfrutemos de nuestro festival y de las múltiples actividades
culturales que habrá estos días.
Joaquim Sitjà
President de Foto-Film Calella
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SALUTACIÓ DOCTORA EN HISTÒRIA DE L’ART
Llums

Luces

Edificat damunt les restes d’una antiga torre de guaita medieval, el 1859 es va inaugurar el far de Calella, un dels símbols
identificatius de la ciutat. El far ha menat a bon port nombroses embarcacions, guiades per la seva llum potent.

Edificado sobre los restos de una antigua torre de vigía medieval, el 1859 se inauguró el faro de Calella, uno de los símbolos
identitarios de la ciudad. El faro ha conducido a buen puerto
numerosas embarcaciones, guiadas por su luz potente.

La llum és, ensems, element imprescindible per a moltes arts,
en especial de la fotografia i del cinema, arts visuals sense la
qual no serien factibles. El Festimatge, festival de la imatge
en ambdues vessants, que mobilitza tota la ciutat del 4 al 26
d’abril, ha adoptat com a símbol un ull frontal. En el llenguatge
de la simbologia equival a la saviesa, a lucidesa. Aquest símbol,
sumat al de la llum del far, confegeixen un joc atraient. En efecte, el Festimatge ha encertat en la visió d’aglutinar totes les
imatges possibles, tant fixes com en moviment que es generen
arreu, i ha conduït al seu port altres navilis propers, com el de
la Cinemateca Euro-regional, Institut Jean Vigo de Perpinyà, el
qual, atret per la llum del far, també ha trobat recer en el port
del Festimatge.

La luz es, asimismo, elemento imprescindible para muchas artes, en especial de la fotografía y del cine, artes visuales sin la
cual no serían factibles. El Festimatge, festival de la imagen en
ambas vertientes, que mobiliza toda la ciudad del 4 al 26 de
abril, ha adoptado como símbolo un ojo frontal. En el lenguaje
de la simbología equivale a la sabiduría, a lucidez. Este símbolo,
sumado al de la luz del faro, componen un juego que atrae. En
efecto, el Festimatge ha acertado en la visión de aglutinar todas las imágenes posibles, tanto fijas como en movimiento que
se generan por todas partes, y ha conducido a su puerto otros
navíos próximos, como el de la Cinemateca Euro-regional, Instituto Jean Vigo de Perpignan, el cual, atraído por la luz del faro,
también ha encontrado cobijo en el puerto del Festimatge.

En el quart any de la seva edició, és ben evident que el Festimatge té una clara orientació. Quatre, com els punts cardinals.
La direcció del Festimatge i l’Ajuntament de Calella, que dona
ple suport a aquest magne festival, tenen molt clar on tenen
el nord.

En el cuarto año de su edición, es del todo evidente que el Festimatge tiene una clara orientación. Cuatro, como los puntos
cardinales. La dirección del Festimatge, el Ayuntamiento de Calella, que da pleno apoyo a este magno festival, tienen muy claro
dónde tienen el norte.

M. Encarnació Soler
Doctora en Història de l’Art
Presidenta de Cinema·Rescat, co-associat amb el Festimatge

M. Encarnació Soler
Doctora en Història de l’Art
Presidenta de Cinema·Rescat, co-associat amb el Festimatge

BARCELONA S. XXI
Fotografies del Col·lectiu Negatiu

En els últims anys, la publicació de llibres i reportatges sobre
la Barcelona de principis i mitjans de segle XX ha estat nombrosa, la qual cosa ens ha permès conèixer, a través de la mirada
dels seus autors, com era la vida en aquells anys.
La nostra intenció amb aquest projecte és simplement mostrar com són les coses ara... L’única motivació és la d’intentar
transmetre al lector el pols de la ciutat a través de la nostra
percepció, de vegades com a testimonis privilegiats de moments irrepetibles.
Les fotografies estan exposades a diversos aparadors de l’Associació de Comerciants de Calella Centre Comercial.

En los últimos años, la publicación de libros y reportajes sobre
la Barcelona de principios y mediados de siglo XX ha sido numerosa, lo cual nos ha permitido conocer, a través de la mirada de
sus autores, como era la vida en aquellos años.
Nuestra intención con este proyecto es simplemente mostrar
como son las cosas ahora...
La única motivación es la de intentar transmitir al lector el pulso de la ciudad a través de nuestra percepción, a veces como
testimonios privilegiados de momentos irrepetibles.
Las fotografías que se hallan expuestas en varios escaparates
de l’Associació de Comerciants de Calella Centre Comercial.
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1

Quim i Esteve Perruquers > C. Amadeu, 98

2

Belles Arts i Manualitats Ángels > C. Amadeu, 51

3

Papereria Roger > C. Amadeu, 7

4

Picarol > C. Bruguera, 127

5

Adolfo Domínguez > C. Bruguera, 179

6

Decoració de la Llar > C. Sant Antoni, 56

7

Llibreria La Llopa > C. Sant Joan, 62

8

Mesos > C. Església, 52

9

Línia Viva > C. Església, 57

10

Vila’s > C. Església, 117

11

Perfumeria Xaloc > C. Església, 119

12

Villaret Gèneres de Punt > C. Església, 123

13

Porti > C. Església, 134-138

14

Aromes > C. Església, 141

15

Sabina > C. Matas i Rodes, 7-9

16

Òptica Calella > C. Matas i Rodes, 1c

17

Signum S.A. Lacoste > C. Església, 146

18

Esports Disseny Torrent > C. Església, 177

19

Renard > C. Església, 180-182

20

Perfumeria Vila > C. Església, 184

21

Braseria Ca La Nuri > C. Riera, 16

22

X. Poch Laboratoris Digitals > C. Barcelona, 18

23

Planchart Fotografia > C. Església, 115

24

Euroelectra S. Cardona S.L. > C. Església, 278
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XXXIII TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA
Col·leccions seleccionades

FOTOPERIODISME A CATALUNYA
Fotografies de els Pérez de Rozas

Gregorio Mallo Corbillon > Vigo
José Ramón Luna de la Ossa > Tarancón
Juan Miguel Alba Molina > Málaga
José Ramón Moreno Fernández > Zaragoza
Mati Irizarri Arcis > Valencia
Tino Valduvieco > Calella
Jordi Gallego Caldas > Platja d’Aro
Julio Alvarez Yagüe > Madrid
Josep Balcells Adzet > Igualada
Natividad Martínez Ribera > Barcelona
Francesc Carrión > Blanes
José Carlos Rodríguez Acosta > Málaga
G. Sergio Tello Soler > Ripollet
Pedro G. Ejby > Calella
Antoni Mañosas Bassa > Sant Feliu de Llobregat
Isabel Ripoll Lillo > Villena
Fernando Flores Huecas > Móstoles
Javier Fernández Farreras > Berango
José Luís García García > Málaga
Mariano Villalba > Buenos Aires
Josep M. Orengo Martínez > Cornellà de Llobregat
Frederic Garrido Vilajuana > Berga
Miquel Viñas i Farrés > Molins de Rei
Fernando Vecino Duran > El Prat de Llobregat

El nom dels Pérez de Rozas es vincula a Catalunya amb el món
del periodisme des que Carlos Pérez de Rozas Masdeu ingressés en qualitat d’ajudant a la redacció del diari Las Noticias de
Barcelona, el 1911. Des de llavors aquest cognom és sinònim
de fotoperiodisme.
A través de tres generacions, les càmeres d’aquests periodistes gràfics han deixat ben palesa la importància que té la fotografia en el seu vessant periodístic, des dels seus inicis fins a
l’actualitat.
El nombre de los Pérez de Rozas se vincula a Cataluña con el
mundo del periodismo desde que Carlos Pérez de Rozas Masdeu ingresara en calidad de ayudante a la redacción del diario
Las Noticias de Barcelona, el 1911. Desde entonces este apellido es sinónimo de fotoperiodismo.
A través de tres generaciones, las cámaras de estos periodistas gráficos han dejado bien patente la importancia que tiene la
fotografía en su vertiente periodística, desde sus inicios hasta
la actualidad.

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Casal l’Amistat, (Amadeu, 55)
HORARI Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Sala Ajuntament Vell (plaça de la Constitució)
HORARI De dilluns a divendres de 18 a 21 h. Dissabtes i
festius de 12 a 14 h. i de 18 a 21 h. Accés lliure

LA LLIBERTAT I EL COMBAT A L’EXILI
Fotografies de Patrick Robert

Més radicals, més ben organitzats que els seus pares, la nova
generació de tibetans a l’exili ha iniciat un nou capítol de la lluita per un Tibet lliure. Aquests nous resistents de la causa tibetana, que escolten rock i l’òpera tibetana tradicional, naveguen
per internet, es manifesten sense descans contra les violències
de l’exèrcit d’ocupació xinès i s’han proposat fermament lluitar
per tal que el Tibet i el seu poble recuperin la llibertat al més
aviat possible.
Más radicales, más bien organizados que sus padres, la nueva
generación de tibetanos en el exilio ha iniciado un nuevo capítulo de la lucha por un Tíbet libre. Estos nuevos resistentes de la
causa tibetana, que escuchan rock y ópera tibetana tradicional,
navegan por internet, se manifiestan sin descanso contra las
violencias del ejército de ocupación chino y se han propuesto
firmemente luchar por tal que el Tíbet y su pueblo recuperen la
libertad con la mayor brevedad posible.
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INTROSPECTIVA
Fotografies de José Ramón Luna de la Ossa

Introspectiva és una col·lecció de col·leccions, un conjunt fotogràfic que sorgeix amb l’únic propòsit del retrobament, una mirada enrere, no oblidar d’on vinc per no perdre el rumb i saber
on vaig.
Des del primer dia he entès sempre la fotografia com un art, una
manera de produir sensacions, evocar situacions, records i experiències, sens dubte no som sinó producte de les nostres pròpies
experiències; però també he intentat tractar-la com una forma
d’expressió, sense la possibilitat de l’ambigüitat, un llenguatge
sense fronteres, sense idiomes ni incomprensions.
Introspectiva es una colección de colecciones, un conjunto fotográfico que surge con el único propósito del reencuentro, una mirada atrás, no olvidar de dónde vengo para no perder el rumbo y
saber a dónde voy.
Desde el primer día he entendido siempre la fotografía como un
arte, una manera de producir sensaciones, evocar situaciones,
recuerdos y experiencias, sin duda no somos sino producto de
nuestras propias experiencias; pero también he intentado tratarla
como una forma de expresión, sin la posibilidad de la ambigüedad, un lenguaje sin fronteras, sin idiomas ni incomprensiones.

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Sala Ajuntament Vell (plaça de la Constitució)
HORARI De dilluns a divendres de 18 a 21 h. Dissabtes i
festius de 12 a 14 h. i de 18 a 21 h. Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Sala Ajuntament Vell (plaça de la Constitució)
HORARI De dilluns a divendres de 18 a 21 h. Dissabtes i
festius de 12 a 14 h. i de 18 a 21 h. Accés lliure
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PALLASSOS SENSE FRONTERES
Fotografies de Pere Bigas

Des dels anys 90, Pallassos sense Fronteres porta arreu del món
somriures allà on hi ha llàgrimes. Fer riure a nens víctimes de la
guerra, refugiats, desplaçats, immersos en la pobresa o en la
marginació. Nens, en definitiva, a qui s’ha negat la infància.
Entre maig i juny de 2008, a Kosovo, els Pallassos van actuar per
a nens que viuen aïllats per raons ètniques i van aplegar nens
de comunitats enfrontades. A l’octubre de 2008, al Líban, nens i
nenes palestins als camps de refugiats libanesos van poder riure
amb ells.
Desde los años 90, Payasos sin Fronteras trae a cualquier parte
del mundo sonrisas allá dónde hay lágrimas. Hacer reir a niños
víctimas de la guerra refugiados, desplazados, inmersos en la
pobreza o en la marginación. Niños, en definitiva, a quien se ha
negado la infancia.
Entre Mayo y Junio de 2008, en Kosovo, los Payasos actuaron para
niños que viven aislados por razones étnicas y reunieron niños
de comunidades enfrentadas. En Octubre de 2008, en el Líbano,
niños y niñas palestinos en los campos de refugiados libaneses
pudieron reír con ellos.

ELS BANCS
Fotografies de Perpignan-Photo

Testimonis de moments de cansament i de descans, d’amors
i de confidències, reben els dolors i les paraules de cadascun.
Recull de complicitats, de secrets i altres promeses de la vida,
observadors muts d’una naturalesa en perpetu moviment, acullen els breus instants del passat, pauses dels que estan de
pas, es cobreixen de neu i de pluja. A la nit són lliteres dels
desallotjats, per retrobar de dia les breus parades dels transeünts.
Témoins de moments de fatigue et de repos, d’amours et de
confidences, ils reçoivent maux et mots de tout un chacun. Recueil de connivences de secrets et autres promesses de la vie,
observateurs muets d’une nature en perpétuel mouvement ils
accueillent lors de brefs instants oiseaux de passage, se recouvrent de neige et de pluie. La nuit ils sont couchettes des
sans-logis, pour retrouver le jour les pauses des passants.

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Sala Mozart (Església, 93, pis)
HORARI de 19 a 21 h. tots els dies (dimecres tancat).
Dissabtes i festius de 12 a 14 h. Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Biblioteca Can Salvador de la Plaça (pl. Constitució)
HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h. Accés lliure

ETIÒPIA, UN PAÍS DE CONTRASTES
Fotografies de Silvia Gracia

Silvia Gracia Prado, llicenciada en ciències de la informació i
en ciències polítiques, treballa a l’Agència EFE des de 1991. Els
seus últims reportatges gràfics han estat sobre Mali, Burkina
Faso, Bangkok i Istanbul.
Les imatges pretenen reflectir la vida quotidiana dels etíops,
així com la gran diversitat ètnica, religiosa i cultural. I la millor
forma de captar l’essència d’un poble és acostar-se a la seva
gent, observar els seus costums, passejar pels seus mercats,
assistir a les seves cerimònies...
Silvia Gracia Prado, licenciada en Ciencias de la Información
y en Ciencias Políticas, trabaja en la Agencia EFE desde 1991.
Sus últimos reportajes gráficos han sido sobre Mali, Burkina
Faso, Bangkok y Estambul.
Las imágenes pretenden reflejar la vida cotidiana de los etíopes, así como la gran diversidad étnica, religiosa y cultural. Y la
mejor forma de captar la esencia de un pueblo es acercarse a
sus gentes, observar sus costumbres, pasear por sus mercados, asistir a sus ceremonias....
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ON SÓC…
Fotografies de Frederic Garrido Vilajuana

Qui sóc… no ho recordo
Aquesta foscor m’angoixa
La solitud em desconcerta
D’on vinc... no ho sé
El temps sembla haver-se aturat
Tinc por d’aquest món que m’envolta
Què faig aquí... no ho entenc
Vull despertar d’aquest somni
La desesperació batega dins el meu fràgil cos
Quién soy… no lo recuerdo
Esta oscuridad me angustia
La soledad me desconcierta
De dónde vengo... no lo sé
El tiempo parece haberse parado
Tengo miedo de este mundo que me rodea
Qué hago aquí... no lo entiendo
Quiero despertar de este sueño
La desesperación late dentro mi frágil cuerpo

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Claustre Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Claustre de l’Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
Accés lliure
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TAPANT-SE LES ORELLES
Fotografies de Alber Garreta

TRADICIONS I COSTUMS CATALANES
Organitzat per la Federació Catalana de Fotografia

Els trabucaires rememoren a aquelles persones, bandolers la
majoria, que al voltant del segle XVII s’amagaven pels boscos i
camins de Catalunya per atacar els viatgers que es movien d’un
lloc a un altre...

Fotografies del 5è CONCURS BIENNAL DE FOTOGRAFIA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA

Tres segles després, més de 20 grups i 500 trabucaires integren
una troupe festiva vestits d’època i amb l’arma a la mà, que no
poden faltar en cap acte social a Catalunya.

Catalunya té una gran riquesa de costums i tradicions.

Los “trabucaires” rememoran a aquellas personas, bandoleros la
mayoría, que alrededor del siglo XVII se escondían por los bosques y caminos de Cataluña para atacar a los viajeros que se movían de un lugar a otro…
Tres siglos después más de 20 grupos y 500 trabucaires integran
una troupe festiva vestidos de época y con el arma en la mano, que
no pueden faltar en ningún acto social en Cataluña.

A més de totes aquestes festes, cal esmentar també les festes
majors que cada poble o ciutat té assenyalades per recordar
els seus patrons, amb elements comuns com les desfilades de
gegants i capgrossos, els correfocs amb diables i petards, bandes de música, focs artificials, etc
Cataluña tiene una gran riqueza de costumbres y tradiciones.
Además de todas estas fiestas, hace falta mencionar también
las fiestas mayores que cada pueblo o ciudad tiene señaladas
para recordar sus patrones, con elementos comunes como los
desfiles de gigantes y cabezudos, los “correfocs” con diablos y
petardos, bandas de música, fuegos artificiales, etc

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Claustre de l’Escola Pia (Sant Pere, 120)
HORARI Dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Agrupament Escolta Montnegre (Bruguera, 51)
HORARI dissabtes i festius de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
Accés lliure

“KDM!! OCI JUVENIL I DROGUES,
UNA PARELLA DE FET?”

Què fan els joves per divertir-se?
L’ oci juvenil i les drogues són una parella de fet?
Amb aquesta exposició fotogràfica es qüestiona la imatge social
de l’oci juvenil i es fan públiques altres opcions de diversió que
practiquen els joves. En una societat en què sembla obligatori
sortir de festa, divertir-se, gastar i consumir, s’ha volgut demostrar que existeixen alternatives.
Les fotografies que s’exposen no són fruit de cap muntatge teatral ni de cap experiment sociològic, són moments reals de diversió juvenil, són espontànies de llocs i espais d’oci autèntics.
¿Qué hacen los jóvenes para divertirse?
¿El ocio juvenil y las drogas son una pareja de hecho?
Con esta exposición fotográfica se cuestiona la imagen social del
ocio juvenil y se hacen públicas otras opciones de diversión que
practican los jóvenes. En una sociedad en la que parece obligatorio salir de fiesta, divertirse, gastar y consumir, se ha querido demostrar que existen alternativas. Las fotografías que se exponen
no son fruto de ningún montaje teatral ni de ningún experimento
sociológico, son momentos reales de diversión juvenil, son espontáneas de lugares y espacios de ocio auténticos.

EXPOSICIÓ
DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Fàbrica Llobet - Guri (Sant Jaume, 339)
HORARI de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Accés lliure
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FOTOSPORT 2008
XX Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport

La paraula FOTOSPORT és un acrònim que vol reflectir la voluntat de captar l’essència de l’esport a través de l’art de la fotografia
i, certament, aquesta biennal aconsegueix donar sentit a aquest
acrònim.
En les imatges veiem la vida als carrers, l’alegria, la tristesa, la
decepció, l’emoció, l’esforç, la voluntat, la tenacitat, la superació
de les dificultats, hi veiem, en definitiva, reflectida la vida de la
gent, la vida en el món amb els moments bons i les adversitats.
La palabra FOTOSPORT es un acrónimo que quiere reflejar la
voluntad de captar la esencia del deporte a través del arte de la
fotografía y, ciertamente, esta bienal consigue dar sentido a este
acrónimo.
En las imágenes vemos la vida en las calles, la alegría, la tristeza,
la decepción, la emoción, el esfuerzo, la voluntad, la tenacidad, la
superación de las dificultades, vemos, en definitiva, reflejada la
vida de la gente, la vida en el mundo con los buenos momentos y
las adversidades.

EXPOSICIÓ
DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Club Natació Calella (Rierany Valldenguli, s/n)
HORARI de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.
Diumenges, de 9 a 13 h.
LLOC Penya Blanc i Blava Calella i l’Alt Maresme (Colon, 57)
HORARI cada dia de 11 a 13 h. i de 17 a 20 h.
Accés lliure
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ReM (f)
Fotografies de César Ceniceros

Parlar de les meves fotografies és parlar de mi i de les persones
que volen compartir amb mi uns breus moments de la seva vida
perquè amb la meva càmera els retrati. Per si no estava suficientment clar, al cap i a la fi això són les meves fotografies: retrats.
No m’interessa tant la bellesa de la composició o del retratat,
que sí m’interessen, com que el subjecte em pugui transmetre
primer a mi, i després potser a qui contempli el meu treball, una
mica del seu ésser, una mica de les seves emocions i sentiments
i, en última instància, de la seva persona.
Hablar de mis fotografías es hablar de mí y de las personas que
quieren compartir conmigo unos breves momentos de su vida
para que con mi cámara los retrate. Por si no estaba suficientemente claro, al fin y al cabo eso son mis fotografías: retratos.
No me interesa tanto la belleza de la composición o del retratado, que sí me interesan, como que el sujeto me pueda transmitir
primero a mí y luego quizás a quienes contemplen mi trabajo algo
de su ser, algo de sus emociones y sentimientos y en última instancia de su persona.

ÀSIA
Fotografies de Jesús Jaime Mota

El seu primer contacte amb Àsia va ser al nord de Tailàndia l’any
1998, on va visitar els poblats indígenes de la zona.
Aconsegueix expressar la dolçor i l’encant d’orient captant a la
perfecció aquesta expressió infinita amb un sentiment de pau tan
realista, que les seves fotografies semblen tenir vida. Es podria
fins i tot afirmar que podem veure el karma de la seva gent, un
concepte inexplicable a occident, però molt present en aquests
països.
Su primer contacto con Asia fue al norte de Tailandia en el año
1998, donde visitó los poblados indígenas de la zona.
Consigue expresar la dulzura y el encanto de oriente captando a
la perfección esa expresión infinita con un sentimiento de paz tan
realista, que sus fotografías parecen tener vida. Se podría incluso
afirmar que podemos ver el karma de sus gentes, un concepto
inexplicable en occidente, pero muy presente en estos países.

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI tots els dies de 10 a 22 h.
Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Hotel Bernat II (avda. Turisme, 42-44)
HORARI tots els dies de 10 a 22 h.
Accés lliure

DUBLÍN 7:00 AM
Fotografies de Julian Negredo Sánchez

Quan un viatja amb presses i busca la fotografia que voldria, no
pot esperar que arribi el moment de trobar aquest instant meravellós, perquè el temps s’acaba.
Aquesta col·lecció està presa a Dublín, en la zona dels famosos
bars, zona coneguda com “The Temple Bar”, situada al marge del
riu Liffey, a la part sud.
Matí fred, set del matí, maig 2008. Ambient del ciutadà que acudeix al seu treball diari amb la pressa de no arribar tard, la mateixa pressa que jo per fer unes quantes fotografies.
Cuando uno viaja con prisas y busca la fotografía que quisiera, no
puede esperar que llegue el momento de encontrar ese instante
maravilloso, porque el tiempo se acaba.
Esta colección está tomada en Dublín, en la zona de los famosos
bares, zona conocida como “The Temple Bar”, situada al margen
del río Liffey, en la parte sur.
Mañana fría, siete de la mañana, mayo 2008. Ambiente del ciudadano que acude a su trabajo diario con la prisa de no llegar tarde,
la misma prisa que yo por hacer unas cuantas fotografías.
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DIÀLEGS DE DANSA
Fotografies de Carme Esteve

Sovint s’ha dit que la creació neix d’un cos, de moments d’exaltació, a voltes d’instants de follia. I que, precisament, dels diversos intents de dotar de sentit allò que pot semblar no tenir-ne,
d’aquest posar ordre al caos, és d’on sorgeix l’art.
El present itinerari fotogràfic és una mostra que afronta el repte
de la fugacitat de la dansa, la més efímera de les arts. Unes imatges captivades per copsar el moviment en el seu estat més pur.

A menudo se ha dicho que la creación nace de un cuerpo, de momentos de exaltación, a veces de instantes de locura. Y que, precisamente, de los distintos intentos de dotar de sentido aquello
que puede parecer no tenerlo, de este poner orden al caos, es de
donde nace el arte.
El presente itinerario fotográfico es una muestra que afronta el
reto de la fugacidad de la danza, la más efímera de las artes. Unas
imágenes cautivadas para atrapar el movimiento en su estado
más puro.

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Hotel Volga (Jovara, 350)
HORARI tots els dies de 10 a 22 h.
Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC DOS40 Café - Bocateria (Església, 240)
HORARI tots els dies de 9 a 24 h.
Accés lliure
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PHOTOSTREAM
Fotografies de Mariano Villalba

DE LA MAR A LA TAULA
Fotografies de Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca

Mariano Villalba és un artista argentí de 32 anys que treballa la
fotografia per crear imatges moltes vegades properes al còmic,
que ens arriben a recordar en certs moments escenes de la genial Sense City. Les seves fotomanipulacions contenen grans dosis d’humor negre i estan realitzades amb una excel·lent tècnica
que són un altre clar exemple de la qualitat i imaginació d’aquest
artista.

De la mar a la taula neix del Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca, amb
la intenció de recollir tot un seguit d’imatges que reflecteixen les
vivències de la pesca en tots els seus sentits i moments: des que
els pescadors s’embarquen de bon matí, quan recullen la captura del peix, quan reforcen les xarxes per al dia següent, quan
s’exposa al mercat per a la venda…, fins que, finalment, arriba
a la taula.

Mariano Villalba es un artista Argentino de 32 años que trabaja la
fotografía para crear imágenes muchas veces cercanas al cómic
que nos llegan a recordar en ciertos momentos a escenas de la
genial Sin City. Sus foto-manipulaciones contienen grandes dosis de humor negro y están realizadas con una excelente técnica
que son otro claro ejemplo de la calidad e imaginación de este
artista.

De la mar a la taula nace en el “Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca”,
con la intención de recoger, un seguido de imágenes que reflejan
las vivencias de la pesca en todos sus aspectos y momentos: desde que los pescadores se embarcan por la madrugada, cuando
recogen la captura del pescado, cuando reparan las redes para
el día siguiente, cuando se prepara su exposición en el mercado
para su venta, hasta que, finalmente, llega a la mesa.

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC El Pla dels Encants (Anselm Clavé, 146)
HORARI de dijous a diumenge, de 18 a 24 h.
Accés lliure

DATA del 4 al 26 d’abril
LLOC Restaurant La Peixateria (Doctor vives, s/n)
HORARI Dissabtes i festius de 11 a 13 h. i de 17 a 20 h.
Accés lliure

FOTOGRAFIA ESTEREOSCÒPICA
Carles E. Moner
Carles E. Moner, President de Eurostereo Ftd, ens parlarà dels principis de l’estereoscòpia i sistemes de creació i reproducció en relleu.
La fotografia estereoscòpica, es basa en un principi molt simple:
el de la visió humana. Cada ull veu una imatge, que encara que
sigui igual, té un paral·lelisme diferent. El cervell s’encarrega de
barrejar les dues imatges creant l’efecte de relleu.
Així doncs, si obtenim dues imatges amb una separació com la
de la visió humana, estarem fent igual que els nostres ulls. I si
després per mitjà de visors especials o projeccions polaritzades
deixem veure a cada ull solament la imatge que li correspon, el
nostre cervell crearà igualment l’efecte de la visió en tres dimensions.

Carles E. Moner, Presidente de Eurostereo Ftd, nos hablará de
los principios de la estereoscópia y de los sistemas de creación y
reproducción en relieve.
La fotografía estereoscópica, se basa en un principio muy simple:
el de la visión humana. Cada ojo ve una imagen, que aunque sea
igual, tiene un paralelismo distinto. El cerebro se encarga de mezclar las dos imágenes creando el efecto de relieve.
Así pues, si obtenemos dos imágenes con una separación como
la de la visión humana, estaremos haciendo igual que nuestros
ojos. Y si después por la vía de visores especiales o proyecciones
polarizadas dejamos ver a cada ojo solamente la imagen que le
corresponde, nuestro cerebro creará igualmente el efecto de la
visión en tres dimensiones.

CONFERÈNCIA
DOCÈNCIA Carles E. Moner
DATA 7 d’abril
LLOC Sala Ajuntament Vell (plaça
de la Constitució)
HORARI 21 h. ACCÉS LLIURE
Places limitades. Tel 605 645 066
ffcfoto@yahoo.es
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EVOLUCIONS I CANVIS EN LA FOTOGRAFIA
ESPORTIVA I L’ENVIAT ESPECIAL Eduard Omedes
“Si vols, et portaré les maletes”, aquesta és la frase que tothom
diu quan sap que vas a fer un viatge de feina amb el Barça, i no
diré jo que sigui un sacrifici anar-hi, però tampoc acceptaré que
sigui una moma...
En el fons fas dues vides, la normal, la d’aquí amb els entrenaments, actes, llargs desplaçaments, més entrenaments i la
d’enviaments que està lligada a l’horari català.
Viatjar amb el Barça té enormes avantatges encara que duri gairebé 12 hores, l’avió és gran i sobren moltes places. L’equip se
situa a primera i la resta dels humans darrere i tanquen la cua
els periodistes...

“Si quieres, te llevaré las maletas”, esta es la frase que todo el
mundo dice cuando sabe que vas a hacer un viaje de trabajo con el
Barça, y no diré yo que sea un sacrificio ir, pero tampoco aceptaré
que sea uno chollo...
En el fondo haces dos vidas, la normal, la de aquí con los entrenamientos, actos, largos desplazamientos, más entrenamientos y la
de los envíos, que está atada al horario catalán.
Viajar con el Barça tiene enormes ventajas, aunque dure casi 12
horas, el avión es grande y sobran muchas plazas. El equipo se
sitúa a primera y el resto de los humanos detrás, cerrando la cola
los periodistas...

CONFERÈNCIA
DOCÈNCIA Eduard Omedes
fotògraf del Mundo Deportivo
DATA 9 d’abril
LLOC Sala Ajuntament Vell (plaça
de la Constitució)
HORARI 21 h.
ACCÉS LLIURE
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LA TASCA DE PALLASSOS SENSE FRONTERES
Pere Bigas

Xerrada per explicar la tasca de Pallassos sense Fronteres, com
funciona, a quin tipus de problemàtiques està atenta l’organització
i com es desenvolupen les expedicions. Per fer-ho, es projectaran
i comentaran alguns vídeos de curta durada realitzats a Kosovo
i al Líban.
El seu equip d’especialistes té presència en els escenaris on el
seu treball és mes útil; camps de refugiats, zones de conflicte o
postconflicte, llocs on el sofriment de la infància és més intens.

Charla para explicar la tarea de Pallassos sense Fronteres, cómo
funciona, a qué tipo de problemáticas está atenta la organización
y cómo se desarrollan las expediciones. Para hacerlo, se proyectarán y comentarán algunos videos de corta duración realizados
en Kosovo y el Líbano.
Su equipo de especialistas tiene presencia en los escenarios donde su trabajo es más útil; campos de refugiados, zonas de conflicto o post-conflicto, lugares donde el sufrimiento de la infancia es
más intenso.

CONFERÈNCIA
DOCÈNCIA Pere Bigas
DATA 12 d’abril
LLOC Sala Mozart (Esgésia, 93 pis)
HORARI 19 h.
ACCÉS LLIURE

L’ARQUEOLOGIA I LA FOTOGRAFIA
Jordi Mestre i Vergés

L’arqueologia i la fotografia sempre han anat de bracet. Des dels
inicis, els investigadors han volgut documentar les troballes amb
un bon reportatge fotogràfic. És per això, que la simbiosi entre
ambdues disciplines és total. Avui dia les possibilitats digitals, la
fotografia infraroja… fan que els arqueòlegs ens puguem endur al
laboratori una part del jaciment, i que fins i tot el puguem analitzar des de la pantalla del nostre ordinador.

La arqueología y la fotografía siempre han ido juntas. Desde los
inicios, los investigadores han querido documentar los hallazgos
con un buen reportaje fotográfico. Es por ello, que la simbiosis
entre ambas disciplinas es total. Hoy en día las posibilidades digitales, la fotografía infrarroja… hacen que los arqueólogos nos podamos llevar al laboratorio una parte del yacimiento, y que incluso
lo podamos analizar desde la pantalla de nuestro ordenador.

CONFERÈNCIA
DOCÈNCIA Jordi Mestre i Vergés
DATA 14 d’abril
LLOC Sala Ajuntament Vell (plaça
de la Constitució)
HORARI 21 h.
ACCÉS LLIURE

TALLER DE FOTOGRAFIA NOCTURNA
A càrrec de Jordi Gallego
La màgia de la fotografia nocturna és la imprecisió dels resultats.

Lo mágico de la fotografía nocturna es la imprecisión de los
resultados.

L’abstracció del resultat final, la impossibilitat de predir un
efecte visible, i que els nostres ulls no són capaços de veure,
la converteix en una forma molt particular de fotografiar.

La abstracción del resultado final, la imposibilidad de predecir
un efecto “visible” y que nuestros ojos no son capaces de ver, la
convierte en una forma muy particular de fotografiar.

PROGRAMA

PROGRAMA

Divendres, 10 d’abril, de 16 a 24 h.

Viernes, 10 de Abril, de 16 a 24 h.

> Teoria i projecció de fotografies.

> Teoría y proyección de fotografías.

> L’equip ideal.

> El equipo ideal.

> Reconèixer prèviament el lloc.

> Reconocer previamente el lugar.

> La millor hora.

> La mejor hora.

> Com enfocar.

> Como enfocar.

> Conèixer l’hiperfocal.

> Conocer la hiperfocal.

> Pintar amb llum.

> Pintar con luz.

> Sortida de pràctiques.

> Salida de prácticas.

Dilluns, 13 d’abril, de 17 a 21 h.

Lunes, 13 de Abril, de 17 a 21 h.

> Projecció i valoració dels resultats.

> Proyección y valoración de los resultados

TALLER
DOCÈNCIA Jordi Gallego
DATA 10 i 13 d’abril
LLOC Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI 10 d’abril de 16 a 24 h. | 13 d’abril de 17 a 21 h.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA Places limitades. Tel 605 645 066 ffcfoto@yahoo.es
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TALLER PRÀCTIC DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
A càrrec de Gabriel Brau
Amb Gabriel Brau, Premi Nacional de Fotografia 2007
Autor del llibre “LUCES DE ÁFRICA” tratamiento en blanco y
negro del archivo digital.

Con Gabriel Brau, Premio Nacional de Fotografía 2007
Autor del llibro “LUCES DE ÁFRICA” tratamiento en blanco y
negro del archivo digital.

PROGRAMA

PROGRAMA

Dijous 16 d’abril de 20 a 22 h.
> El procés digital.
> El sensor.
> Rang dinàmic del sensor.

Jueves 16 de Abril de 20 a 22 h.
> El proceso digital.
> El sensor.
> Rango dinámico del sensor.

Divendres 17 d’abril de 20 a 22 h.
> La captura digital.
> L’histograma.
> Tècniques d’exposició en fotografia digital.

Viernes 17 de Abril de 20 a 22 h.
> La captura digital.
> El histograma.
> Técnicas de exposición en fotografía digital.

Dissabte 18 d’abril de 10 a 12 h.
> Edició d’arxius RAW.
> Edició com a objectes intel·ligents.

Sábado 18 de Abril de 10 à 12 h.
> Edición de archivos RAW.
> Edición con objetos inteligentes.

Dissabte 18 d’abril de 12 a 14 h.
> Sessió pràctica amb model.
(exclusivament per als assistents al taller)

Sábado 18 de Abril de 12 a 14 h.
> Sesión práctica con modelo.
(exclusivamente para los asistentes al taller)

Dissabte 18 d’abril a les 21 h.
> Postproducció i optimització de la imatge.

Sábado 18 de Abril a las 21 h.
> Post-producción y optimización de la imagen.

TALLER
DOCÈNCIA Gabriel Brau
DATA 16 – 18 d’abril
LLOC Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA Places limitades. Tel 605 645 066 ffcfoto@yahoo.es

PLÀNOL DE CALELLA | Adreces d’interès
Sala d’exposicions Ajuntament Vell
Biblioteca Can Salvador de la Plaça

11

Restaurant El Pequinaire (Penya Blanc i Blava Calella i l’Alt Maresme)

2

12

Hotel Les Palmeres

3

Sala Mozart

13

4

Agrupament Escolta Montnegre

14

Hotel Bernat II
Club Natació Calella

5

Escola Pia (c. Sant Pere)
Fàbrica Llobet - Guri

15

Restaurant La Peixateria
Casal l’Amistat (Penya Solera Barcelonista de Calella)

17
18

DOS40 Cafeteria-Bocateria
Restaurant Pla dels Encants

Orfeó Calellenc
Hotel Volga

19

Fira Disc de Cinema

20

Hotel Vila

1

6
7
8
9
10

22

16

Far de Calella
Mostra Fotogràfica
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BARCELONA S.XXI Fotografies del col·lectiu Negatiu exposades a comerços de Calella

| PLÀNOL DE CALELLA

Quim i Esteve Perruquers
Belles Arts i Manualitats Ángels

10

Línia Viva
Vila’s

17

2

18

Signum S.A. Lacoste
Esports Disseny Torrent

3

Papereria Roger

11

Perfumeria Xaloc

19

Renard

4

Picarol
Adolfo Domínguez
Decoració de la Llar

12

Villaret Gèneres de Punt
Porti
Aromes

20

Perfumeria Vila
Braseria Ca La Nuri
X. Poch Laboratoris Digitals

Llibreria La Llopa
Mesos

15

Sabina
Òptica Calella
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Planchart Fotografia
Euroelectra S. Cardona S.L.

SESSIÓ FOTOGRÀFICA AMB MODELS

Sessió fotogràfica amb models femenins (amb contracte model i fotògraf). A disposició dels participants s’instal·laran varis
platós.

Sesión fotográfica con modelos femeninos (com contrato modelo y fotógrafo). Se instalarán varios platós a disposición de
los participantes.

MOSTRA FOTOGRÀFICA

La mostra vol ser un espai obert a tota la gent, i el seu objectiu no
és altre que convertir-se en un punt de trobada, de diàleg i convivència, un fòrum obert a la participació activa que ofereixi una
plataforma en la qual els fotògrafs tindran un espai on podran
mostrar el seu projecte, les seves obres.
Els autors de les fotografies les podran canviar entre ells o vendre-les.

La muestra quiere ser un espacio abierto a toda la gente, y su
objetivo no es otro que convertirse en un punto de encuentro, de
diálogo y convivencia, un foro abierto a la participación activa ofreciendo una plataforma en la que los fotógrafos tendrán un espacio
donde podrán mostrar su proyecto, sus obras.
Los autores de las fotografías podrán cambiarlas entre ellos o
venderlas.
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SESSIÓ FOTOGRÀFICA

MOSTRA

DATA 18 d’abril
LLOC Hotel Les Palmeres (Diputació, 21)
HORARI 16 h. INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Places limitades. Tel 605 645 066 ffcfoto@yahoo.es

DATA 19 d’abril
LLOC Passeig Manuel Puigvert
HORARI de 10 a 14 h. INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Places limitades. Tel 605 645 066 ffcfoto@yahoo.es
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EXPOSICIÓ PRECINEMA
Josep Maria Queraltó

Des de la primera edició Josep Maria Queraltó, col·leccionista
i membre de l’Acadèmia del Cinema, ha col·laborat en el nostre
Festimatge. Enguany i per ampliar l’ambient de circ de la Nit Golfa, podrem veure-hi una mostra de la seva col·lecció d’autòmats i
altra material relacionat amb el tema. No us la perdeu.

PROJECCIONS I AULA TALLER PER
A LES ESCOLES

Projecció de films, xerrada taller per a escoles a càrrec de l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) i
filmació de curtmetratges.
Proyección de una selección de films, conferencia-taller para escuelas a cargo de ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya) y realización de cortometrajes.

Desde la primera edición, Josep Maria Queraltó, coleccionista y
miembro de la “Acadèmia del Cinema”, ha colaborado en nuestro
Festimatge. Este año para ampliar el ambiente de circo, de la “Nit
Golfa”, nos ofrece una muestra de su colección de autómatas y
demás material relacionado con este tema. No dejeis pasar esta
oportunidad de admirar piezas únicas.

CINEMA

CINEMA JOVE

DATA del diumenge 5 al diumenge 26 d’abril
LLOC Sala Mozart, pis (Església, 93)
HORARI de dilluns a divendres de 19 a 21 h. Dissabtes i
festius de 12 a 14 h. (dimecres tancat). Accés lliure

DATA dijous 16 i divendres 17 d’abril
LLOC Sala Mozart i Escola Pia Calella
HORARI 11.00 h
Accés lliure

ANY JOAN AMADES
Foto-Film Calella

PROJECCIÓ DEL FILM “UN LLOC, UNA VILA, UNA
CIUTAT... CALELLA” de Foto-Film Calella

CINÉMATHÈQUE EURO-RÉGIONALE INSTITUT JEAN
VIGO de PERPINYÀ I FILMOTECA DE CATALUNYA

Acte a benefici de Càritas Calella.

Un any més comptem amb la participació d’aquestes dues institucions que són centres emblemàtics de la recuperació i conservació del patrimoni cinematogràfic.

En col·laboració amb l’associació Amics de la Biblioteca i Càritas, i amb motiu de l’Any Joan Amades, projecció a la sala de
l’Ajuntament Vell de la pel·lícula “Un lloc, una vila, una ciutat...
Calella”, una producció de Foto-Film Calella que fa un recorregut
per la història de la nostra ciutat des dels inicis fins l’any 1988,
amb la celebració del 650è aniversari de la Carta de Població
atorgada per Bernat II de Cabrera.
En colaboración con la asociación “Amics de la Biblioteca” y “Càritas”, y con motivo del “Any Joan Amades”, proyección en la sala
del “Ajuntament Vell” de la película “Un lloc, una vila, una ciutat...
Calella”, una producción de Foto-Film Calella que trenza los hilos
de la historia de nuestra ciudad desde sus inicios hasta el año
1988, en que se celebró el 650 aniversario de la “Carta de Població” otorgada por Bernat II de Cabrera.
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CINEMA RECUPERAT I AUDIOVISUALS

Un año más contamos con la participación de estas dos instituciones que son centros emblemáticos de la recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico.

ACTIVITATS DE LA LLIGA SOCIAL DE FOTOGRAFIA.
Projecció i veredicte de l’apartat d’audiovisuals
CURSET DE FOTOGRAFIA.
Projecció de l’audiovisual “Carnaval’09 Calella-Pineda”, treball
de pràctiques del curset de fotografia d’enguany.
Proyección del audiovisual “Carnaval’09 Calella-Pineda”, trabajo
de prácticas del cursillo de fotografía de este año.

CINEMA

CINEMA

DATA dissabte 18 d’abril
LLOC Ajuntament Vell de Calella (pl. Constitució)
HORARI 20.00 h

DATA diumenge 19 d’abril
LLOC Sala Mozart, pis (Església, 93)
HORARI 18.00 h
Accés lliure
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ACTE INAUGURAL DE LA SETMANA DEL CINEMA

NIT ESPECIAL DEDICADA A LA GENT DE LA MAR I AL FAR DE CALELLA.
ACTE DE RECONEIXEMENT A ENRIQUE PÉREZ DE ROZAS
Benvinguda i presentació de les diferents activitats cinematogràfiques del FESTIMATGE’09.

Bienvenida y presentación de las diferentes actividades cinematográficas del FESTIMATGE’09.

Estrena del curtmetratge de Foto-Film Calella “l’ Anna del Far”,
en commemoració del 150è aniversari del far de Calella.

Estreno del cortometraje de Foto-Film Calella “l’ Anna del Far”
en conmemoración del 150 Aniversario del Faro de Calella.

Projecció del film “Pescadors” (any 1968), de Manel Mas, i l’audiovisual “Gent del mar”, un treball de recerca de Foto-Film Calella,
amb muntatge de Quim Botey.

Acto de recuerdo a pescadores y gente de Calella vinculada a
nuestro mar, con la proyección del film “Pescadors” (1968) de
Manel Mas y el audiovisual “Gent del mar” un trabajo de recuperación de imágenes realizado por Foto-Film Calella con montaje
de Quim Botey.

Acte de reconeixement a Enrique Pérez de Rozas, fotògraf i veí de
Calella durant molts anys i promotor i col·laborador de les Festes
de Primavera dels anys seixanta i setanta.
Parlaments i copa de cava.

CINEMA
DATA dilluns 20 d’abril de 2009
LLOC Sala Mozart (Església, 93)
HORARI 21.30 h
Accés lliure

Acto de reconocimiento a Enrique Pérez de Rozas, fotógrafo y vecino de Calella durante muchos años y promotor y colaborador de
las Fiestas de Primavera de los años sesenta y setenta.
Parlamentos y copa de cava.

XV TROFEU TORRETES DE
CURTMETRATGES | Especial MAR

PROJECCIÓ DE CURTS SELECCIONATS /
PROYECCIÓN DE CORTOS SELECCIONADOS

PROJECCIÓ DE CURTS SELECCIONATS /
PROYECCIÓN DE CORTOS SELECCIONADOS

TARDA | TARDE DE 19.00 A 20.30H			

TARDA | TARDE DE 19.00 A 20.30H			

No te duermas > Salvador Jiménez > 20 min.
Nepal > Ricard Bernat Lecha > 25 min.
Jazz Song > Jorge González Varela > 8 min.
Toma de conciencia > Miguel Romero > 17 min.
Igbadu, Calabaza de la Creación > Carla Lyra (Brasil) > 16 min.
El títere > Carlos Fierro > 3 min.

Un papel a medida > Enrique Vasalo Martínez > 18 min.
Manual práctico del amigo imaginario (abreviado) > Ciro Altabás > 19 min.
La increíble historia del hombre sin sombra > José Esteban Alenda > 9 min.
Benvinguts a Velluters > Marta Giménez > 7 min.
La aventura de Rosa > Angela Armero > 12 min.
Malacara y el misterio del bastón de roble > Luis Tinoco Pineda > 20 min.
Salvador > Abdelatif Hwidar > 11 min.

NIT / NOCHE DE 22.00 A 23.30 H
El acuático no es un color > Carlos Rufete i Eva Franco > 19 min.
Tras los visillos > Gregorio Muro i Raúl López > 16 min.
A golpe de tacón > Amanda Castro > 21 min.
Tutoría > Eva Pallarés i José Carlos Ruiz > 9 min.
La bailarina > Ginés Navarro Piñero > 12 min.
El último miércoles > Fco.Javier Alonso Fdez. > 12 min.
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XV TROFEU TORRETES DE
CURTMETRATGES | Especial MAR

NIT / NOCHE DE 22.00 A 23.30 H
Leo > Fernando Cortizo > 13 min.
Sirenas > Alejo Levis > 6 min.
La terra promesa > Arturo Fuentes Calle > 25 min.
Lucky day > Laura Amante > 2 min.
El ataque de los robots de Nebulosa-5 > Chema García Ibarra > 7 min.
Al·là enmig nostre > Josep Maria Torrent > 23 min.
Niño balcón > Pilar Palomero > 10 min.
Cabaret Kadne > Marc Riba-Anna Solanas > 5 min.

CURTMETRATGES

CURTMETRATGES

DATA dimarts 21 d’abril
LLOC Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI de 19.00 a 20.30 h i de 22.00 a 23.30 h
Accés lliure

DATA dimecres 22 d’abril
LLOC Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI de 19.00 a 20.30 h i de 22.00 a 23.30 h
Accés lliure
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XV TROFEU TORRETES DE
CURTMETRATGES | Especial MAR

XV TROFEU TORRETES DE
CURTMETRATGES | Especial MAR

PROJECCIÓ DE CURTS SELECCIONATS /
PROYECCIÓN DE CORTOS SELECCIONADOS

PROJECCIÓ DE CURTS SELECCIONATS /
PROYECCIÓN DE CORTOS SELECCIONADOS

TARDA | TARDE DE 19.00 A 20.30H			

TARDA | TARDE DE 19.00 A 20.30H			

El Mensajero > Roberto Rossi > 8 min.
Sin aliento > Asier Iza > 14 min.
Paredes de arena > Fco. José Lorite > 15 min.
James Bang! > Josep Calle Buendia > 3 min.
Outzide > José Luis Ocaña > 10 min.
Flashback al revés > Chema García Ibarra > 3 min.
El príncipe de las basuras > Fco. Antonio Peinado Gaitán > 9 min.
Zvornik > Enrique Padinal i Pere Bigas > 21 min.

La culpa del otro >Iván Ruíz Flores > 20 min.
Para ser cajera del super siempre hay tiempo > Luis López > 15 min.
Villa Olvidada > Miguel López i Elena Nájar > 12 min.
Per ell o per mi > Roger Bosch i Solernou > 6 min.
Runners > Marc Reixach Domènec > 16 min.
Nisáa (Mujeres) > Benet Román > 10 min.
No corras tanto > César Díaz Meléndez > 5 min.
Cartoons > Giselle Llanio Rosabal > 12 min.

NIT / NOCHE DE 22.00 A 23.30 H

NIT / NOCHE DE 22.00 A 23.30 H

Asämara > Jon Garaño i Raúl López > 9 min.
Júlia > Francisco G. Sarazá > 15 min.
Reality > Kim Gázquez > 13 min.
Berbaoc > Arteleku > 5 min.
El anónimo Caronte > Toni Bestard > 17 min.
Cuestión de fe > Álvaro García > 19 min.
Ala letal > Pedro Aznar de Almeida > 14 min.

Baby tomato > Ángel Tomás García > 5 min.
Yo solo miro > Gorka Cornejo > 18 min.
My dear grandma > Marta Abad Blay > 5 min.
¿Qué nos ha pasado? > Gerardo de la Fuente López > 5 min.
Hands (Manos) > Xavi José > 8 min.
A domicilio > Mariel Maciá > 25 min.
Cocacola, cervesa, aigua > Lluís Hereu > 6 min.
Diente por ojo > Eivind Holmboe > 20 min.

CURTMETRATGES

CURTMETRATGES

DATA dijous 23 d’abril
LLOC Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI de 19.00 a 20.30 h i de 22.00 a 23.30 h
Accés lliure

DATA divendres 24 d’abril
LLOC Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI de 19.00 a 20.30 h i de 22.00 a 23.30 h
Accés lliure

XXXVI TROBADA INTERNACIONAL
DE CINEMA 9,5

XXXVI TROBADA INTERNACIONAL
DE CINEMA 9,5

SORTIDA CULTURAL /
EXCURSIÓN CULTURAL

UNA CITA AMB EL COL·LECCIONISME /
UNA CITA CON EL COLECCIONISMO

En el primer dels actes de la Trobada oferim cada any als nostres
visitants cineastes la possibilitat de conèixer quelcom més de la
geografia, la cultura, l’art i els costums catalans, tot gaudint de la
nostra hospitalitat.

No és gens estrany que els aficionats que necessiten posar al
dia les seves càmeres, projectors o qualsevol peça de col·lecció
relacionada amb el cinema, visitin el Mercat del Col·leccionista
que va de parella amb la Trobada Internacional de Cinema 9,5, ja
que és el punt de trobada de tècnics i especialistes en guarir les
malalties dels aparells de col·lecció.

En el primero de los actos de la Trobada ofrecemos cada año a
nuestros visitantes cineastas la posibilidad de conocer un poco
más de la geografía, la cultura, el arte y las costumbres catalanas,
a la vez que disfrutando de nuestra hospitalidad.

No es de extrañar que los aficionados que necesiten poner al día
sus cámaras, proyectores o cualquier pieza de colección relacionada con la cinematografía, visiten el “Mercat del Col·leccionista”
que lleva emparejado la “Trobada Internacional de Cinema 9,5”, ya
que se trata del punto de encuentro de técnicos y especialistas en
curar las enfermedades de los aparatos de colección.

Informació i preu d’inscripció / Información y precio de la inscripción
Santiago Marrè Tel. 937692624 Places limitades | Plazas limitadas

30

SOCIAL

MERCAT

DATA divendres 24 d’abril
LLOC Hotel Bernat II
HORARI 08.30 h

DATA dissabte 25 d’abril
LLOC Hotel Bernat II
HORARI de 10.00 a 14.00 h
Accés lliure
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FIRA DISC DE CINEMA

FIRES I MERCATS DE COL·LECCIONISME /
FERIAS Y MERCADOS DE COLECCIONISMO
FIRA DISC som un col·lectiu de col·leccionistes que ens reunim els
caps de setmana per portar vinils, CD, marxandatge, llibres, pòsters, DVD musicals i tot el relacionat amb el món de la música i del
cinema.
La gent pot remenar, xerrar de música o portar els seus discos per
vendre’ls o canviar-los amb altres col·leccionistes, així s’aconsegueix
un reciclatge i el que no vol un en pot gaudir l’altre.

FIRA DISC somos un colectivo de coleccionistas que nos reunimos
los fines de semana para traer vinilos, cd’s, merchandising, libros,
posters, dvd musicales y todo lo relacionado con el mundo de la música y del cine.
La gente puede barajar, charlar de música o traer sus discos para
venderlos o cambiarlos con otros coleccionistas, así se consigue un
reciclaje y lo que no quiere uno lo puede disfrutar el otro.

UNA NIT DE CIRC

amb Pallassos sense Fronteres i el Circ Petit de Pineda

L’auditori de la Sala Mozart acollirà, com cada any, la celebració de la Nit Golfa del Festimatge’09.
Enguany l’exposició que es pot visitar a l’auditori està dedicada
a Pallassos sense fronteres. I per continuar amb el color i la
disbauxa, s’ha escollit el circ com a motiu central de la Nit Golfa. L’auditori es convertirà en una acollidora carpa de circ, on
Pallassos sense Fronteres, i El Circ Petit de Pineda farà el seu
espectacle, barrejant el seu estil de circ modern amb l’encant
dels pallassos més tradicionals, juntament amb els autòmats i
peces de col·lecció de Josep Mª Queraltó.
El auditorio de la Sala Mozart acogerá, como cada año, la celebración de la “Nit Golfa” del Festimatge’09 .
Este año la exposición que se puede visitar está dedicada a “Pallassos sense Fronteres”. Y para continuar con el color y la diversión, se ha escogido el circo como motivo central de la “Nit
Golfa”. La sala se convertirá en una acogedora carpa de circo,
donde “Pallassos sense Fronteres” y “El Circ Petit de Pineda”
llevarán a cabo su espectáculo, mezclando su estilo de circo
moderno con el encanto de los payasos más tradicionales, y los
autómatas y piezas de colección de Josep Mª Queraltó.

FIRA

SESSIÓ GOLFA

DATA 25 i 26 d’abril
LLOC Plaça de la Constitució
HORARI 25 d’abril de 10 a 22 h. | 26 d’abril de 10 a 20 h.
Accés lliure

DATA dissabte 25 d’abril de 2009
LLOC Sala Mozart, pis (Església, 93)
HORARI 24.00 h

MARATÓ D’IMATGES EN MOVIMENT

SIS HORES DE CINEMA CURT / SEIS HORAS DE CINE EN CORTO
Per als realitzadors de curtmetratges, una de les fites principals de participar en festivals i certàmens de cinema, a part
d'obtenir algun dels premis a concurs, és poder veure els
seus treballs projectats. És per aquest motiu que en l'edició
d'enguany del Trofeu Torretes hem volgut donar cabuda a la
major quantitat de films a la pantalla.
En aquesta "marató" de sis hores hi trobarem des de les projeccions amb el més veterà dels formats familiars o amateurs
(9,5 mm), als films seleccionats del nostre certamen de curts.
Una interessant cursa cinematogràfica per gaudir del cinema
de format original i de les interessants realitzacions de les noves i prometedores generacions.

Para los realizadores de cortos, uno de los principales objetivos, además de acceder a los premios en competición, es poder
ver sus trabajos proyectados en pantalla. Por este motivo en
la actual edición de nuestro “Trofeu Torretes” nos ha parecido
oportuno ampliar al máximo posible la cantidad de filmes proyectados.
En esta "marató" de seis horas podremos encontrar desde las
proyecciones con el más veterano de los formatos familiares o
amateurs (9,5 mm), hasta los films seleccionados de nuestro
certamen de cortos. Una interesante carrera cinematográfica
para disfrutar del cine en formato original y de las interesantes
realizaciones de las nuevas promesas generacionales.

XXXVI TROBADA INTERNACIONAL DE CINEMA 9,5 | Tarda / Tarde de 17.00 a 20.00 h
Projecció dels films a competició / Proyección de los films a competición

CINEMA
DATA dissabte 25 d’abril de 2009
LLOC Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI de 17.00 a 23.30 h
Accés lliure
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MARATÓ D’IMATGES EN MOVIMENT

XV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES Especial MAR | Nit / Noche de 20.00 a 23.30 h
Projecció de curts seleccionats / Proyección de cortos selecionados
Retrato de mujer blanca con navaja > Carlos Ceacero Ruíz > 24 min.

Chof, Chof ... Chooof!! > Ana Díez Laplaza > 3 min.

El Proyecto > José Luis Jiménez > 16 min.

1, 2, 3 ... > Carlos Rodríguez Silva > 9 min.

Joan Arús: versos, camins i paisatge > Josep Vidal Masó > 17 min.

(En)terrats > Àlex Lora > 11 min.

Kintí, l'últim ninja català > Èric Antonell > 9 min.

Las cartas de Nicolás > Alba Molas Crosas >15 min.

The Werepig > Samuel Ortí Martí > 17 min.

Vampiria > Pedro Giménez Ejby > 12 min.

Angkor, la misteriosa > Ramon Font > 21 min.

Adela y Manuela > José Miguel Gil Romero > 13 min.

El hilo de Ariadna > Luis Maria Fernández > 10 min.

Revolt of the Mouses > David Alejandro Gen > 14 min.

Die Schneider Krankheit > Javier Chillón > 10 min.

Porque hay cosas que nunca se olvidan > Lucas Figueroa > 13 min.

Col·laboren: Joventut Artística Calella, Bancells Floristes i diferents escoles, filmoteques, distribuïdores, agències i productores
(Lolita Peliculitas, Promofest, Freak, Kimuak, ESCAC, ECAM, Malvalanda, Cambalache...)

CINEMA
DATA dissabte 25 d’abril de 2009
LLOC Teatre Orfeó Calellenc (Església, 249-251)
HORARI de 17.00 a 23.30 h
Accés lliure

CLOENDA SETMANA DEL CINEMA I FESTIMATGE

ACTE DE CLOENDA DE LA SETMANA DEL CINEMA I DEL FESTIMATGE’09 /
ACTO DE CLAUSURA DE LA SEMANA DEL CINE Y DEL FESTIMATGE’09
Projecció d’una selecció dels curtmetratges guanyadors. Lectura de les actes i lliurament de premis dels certàmens de fotografia i cinema. Presència dels autors guardonats, autoritats,
convidats i participació del director de cinema Josep Maria Forn,
del col·leccionista i membre de l’Acadèmia del Cinema, Josep
Maria Queraltó i del fotògraf i periodista Enrique Pérez de Rozas. Música en directe per Juan Carlos Narzekian Quartet, parlaments i fi de festa. Accés lliure.
A les 15.00 h, dinar de germanor i cloenda del Festimatge’09 a
l’Hotel Vila. Reserves fins dijous 23 d’abril tel. 699272585.

CLOENDA
DATA diumenge 26 d’abril de 2009
LLOC Sala Mozart (Església, 91) i Hotel Vila
HORARI a les 12.00 h i a les 15.00 h
Accés lliure
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Proyección de una selección de los cortometrajes ganadores.
Lectura de las actas y reparto de premios de los certámenes de
cine y fotografía con la presencia de los autores galardonados,
autoridades, invitados y con la participación del director de cine
Josep Maria Forn, del coleccionista y miembro de la “Academia
del Cinema”, Josep Maria Queraltó y del fotógrafo y periodista Enrique Pérez de Rozas. Música en directo a cargo de Juan
Carlos Narzekian Quartet, parlamentos y fin de fiesta. Entrada
libre.
A las 15.00 h, almuerzo de compañerismo y clausura del Festimatge’09 en el Hotel Vila. Reservas hasta el jueves 23 de abril
tel. 699272585.
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CLOENDA FESTIMATGE 2009
A tall de comiat...

A modo de despedida...

El mes d'abril és, una vegada més, el punt de referència que fa
de la nostra ciutat el centre d'un munt d'activitats dedicades al
món de la imatge.
Aquesta quarta edició del Festimatge reflecteix el treball de tot
un equip que aporta l'interès i la dedicació necessària a aquesta dèria comuna que aplega la fotografia i el cinema.
La diversitat d'actes que any darrere any ens apropen a tots els
aficionats, han de ser l'obligat testimoniatge d'una feina feta
amb la il·lusió i la seriositat imprescindibles perquè el resultat
final sigui del tot positiu.
Afrontem el repte per la propera edició, que esdevindrà el cinquè aniversari del Festimatge, i que sens dubte consolidarà el
compromís que mantenim en aquest projecte diferent i innovador de festival de la imatge de Calella.
Hi esteu tots convidats.

El mes de abril continúa siendo, una vez más, el punto de referencia que convierte nuestra ciudad en el centro de una gran
número de actividades dedicadas al mundo de la imagen.
Esta cuarta edición es el reflejo del trabajo de todo un equipo
que aporta el interés y la dedicación necesarios a esta afición
conjunta que unifica el cine y la fotografia.
La diversidad de actos que año tras año sirven para acercarnos
a todos los aficionados, deben representar el testimonio obligado de una labor realizada con la ilusión y seriedad imprescindibles para que el resultado final sea realmente positivo.
Afrontamos el reto de la próxima edición, que será el quinto
aniversario del Festimatge, y que sin lugar a dudas consolidará
el compromiso que mantenemos en este proyecto de festival de
Calella tan diferente e innovador.
Os esperamos.

Comitè organitzador

Comité organizador

Grup de premiats del Festimatge’08

HAN COL·LABORAT | HAN COLABORADO
Generalitat de Catalunya | Departament de Cultura
Diputació de Barcelona | Xarxa de Municipis
Autoritat Portuària de Barcelona
Ajuntament de Perpinyà
Delegació de la Villa de Perpinyà a Barcelona
Agència Turística Calella
Associació Turística Calella
Centre d’Acció Jove de la Regidoría de Joventut Ajuntament de Calella
Cinema Rescat
Cinematèque Euro-Régionale Institut Jean Vigo
Club Perpignan-Photo
Confederación Española de Fotografia
ESCAC
Federació Catalana de Fotografia
Filmoteca de Ctalunya
IES Bisbe Sivilla | Departament d’Hoteleria
IPHES
Oficina de Turisme
VisaOFF Perpinyà Association pour l’Image
Familia Pérez de Rozas
Ràdio Calella
Maresme Digital TV
Associació de Comerciants de Calella Centre Comercial
Biblioteca Can Salvador de la Plaça
BigMat Claramunt
Camping Botànic Bona Vista
CaT Business
ComunicAcció
Casal l’Amistat
Colectivo Ojo de Pez
noticiasfoto.com
TERRAdeNINGU.com
Confraria Pescadors de Calella
Escola Pia de Calella
Grup SERHS
Hotel Bernat II
Hotel Les Palmeres
Hotel Vila
Hotel Volga
Joventut Artística Calella
Parkinsol SA.
Agrupament Escolta Montnegre
Penya Blanc i Blava Calella i l’Alt Maresme
Penya Solera Barcelonista de Calella

Sala Mozart
Teatre Orfeó Calellenc
Pallassos Sense Fronteres
Petit Circ de Pineda
FIRA DISC
Club Natació Reus Ploms
Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca
Club Natació Calella
Bancells Floristes
Cafeteria Dos40
Cente Médic Creu Groga
Inlingua Calella
Papereria Roger
Penya Solera Barcelonista de Calella
Planchart Fotografia
Restaurant La Peixateria
Restaurant-Cafeteria El Pla dels Encants
Xavier Poch Laboratoris Digitals
Alicia Lluís
César Ceniceros
Albert Garreta
Carles E. Moner
Carme Esteve
Eduard Omedes
Frederic Garrido
Gabriel Brau
Gisela Toll
Jaume Forest
Jesús J. Mota
Jordi Feliu
Jordi Gallego
Jordi Mestre
Josep M. Casanoves
Juan Carlos Narzekian Quartet
Juan Carril
Juan R. Luna de la Ossa
Julián Negredo
Maria Rosa Serra
Mariano Villalba
Pere Bigas
Pilar Roger
Rafel Sospedra
Vicente Cervera
Xavier Cáliz

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador
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Col·laborador | Colaborador

Col·laborador | Colaborador
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Col·laborador | Colaborador
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