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DaviD SalceDo
El Recer

1+1

Una gota más una gota no son dos gotas;
son una gota que esta hablando del mar.

Sobre David Salcedo

David Salcedo nacido en Caravaca de la Cruz 1981 (Murcia). Parte de su trabajo se 
ha expuesto de forma individual en tres ocasiones en la librería Kowasa, además de 
otros centros expositivos de Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Barcelona, Girona, 
Granada, Murcia, Gijón, Ourense y A Coruña. Así  como en festivales fotográficos 
como el “Autono Fotográfico Galego”, el “PA-TA-TA Festival” o el Sonimag foto. Ha 
participado también en numerosas muestras colectivas muchas realizadas con el co-
lectivo Calle 35, destacando el festival internacional de fotografía callejera de Miami 
y el Visa Off. Sus fotografías se han visto proyectadas en varias museos y eventos fo-
tográficos tales como en el Museo de Bellas Artes de Murcia, la librería La Fábrica de 
Barcelona, el “Fòrum Fotogràfic”de Can Baste o con Art Deal Project de Barcelona.

Ganador de varios premios y becas, cabe mencionar el Premio Proyecta del Centro 
Fotográfico Andaluz 2016, el Premio Nuevo Talento Fnac de fotografía 2015, el 
Premio “Otra Manera de Mirar” del PA-TA-TA Festival y la beca de los Seminarios 
de Fotografía y Periodismo de Albarracín. Siendo también seleccionado para los 
visionados de porfolios de los Encuentros de la Imagen de Braga, los Descubri-
mientos de Photoespaña y finalista de las becas Fotopres de “La Caixa” y las del 
“Fòrum fotogràfic” de Can Basté.

Ha auto editado el fanzine “Argos”, participado en la publicación “Presentes Futu-
ros” del PA-TA-TA festival y en el catalogo “Autono Fotográfico Galego 2013”. En el 
2014 forma la plataforma “Territorios Libres” junto con Mingo Venero (Fotógrafo) 
 y Pablo Pérez (Gestor cultural) con los que edita y publica el libro “Pasaporte  
Territorios Libres”. Desde hace años realiza una labor didáctica con la realización 
de talles de fotografía urbana, narrativa visual y edición fotográfica. www.salcedofoto.com

Exposició convidada:

El Recer
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Marina calahorra
Museu de la Mediterrania

Mentawai, progrés o retrocés

Guanyadora de la XIV edició de Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines, 
organitzada per INSPAI, l’exposició està formada per 30 fotografies que configu-
ren un reportatge que mostra el canvi de vida que ha experimentat recentment una 
tribu indígena, els mentawai, arran de la presència d’un grup islàmic a l’illa on 
habiten, a l’oest d’Indonèsia. 

Sobre Marina Calahorra 

Marina Calahorra va néixer a Girona l’any 1988. A partir de l’any 2012 es va co-
mençar a interessar per la fotografia, motiu pel qual va estudiar un postgrau de 
fotoperiodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va treballar a Madrid com a fotògrafa freelance en manifestacions i altres esdeve-
niments, al mateix temps que també va començar a treballar en  projectes de llarg 
recorregut, en els quals s’ha centrat aquests últims anys i que l’han portat a viatjar 
per Europa, l’Amèrica del Sud i l’Àsia.

El seu treball ha estat publicat en mitjans nacionals i internacionals, i actualment 
col·labora amb l’agència Getty Images. (Per a més informació: www.marinaca-
lahorra.com)

Museu de la Mediterrània

Exposició convidada:
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arnau rovira
Claustre de l’Hospital

Re-Form

RE-FORM es el nombre de este proyecto que tiene como objetivo despojar a 
las imágenes de su excesiva objetividad, diluyendo así la linea entre realidad 
y abstracción.

Cada fotografía es única e irrepetible, gracias al proceso analógico y a la inter-
vención del azar. La yuxtaposición de líneas, el encuadre y la incidencia parti-
cular de la luz en el momento de las tomas, convierten este proceso en un juego 
donde adquiere gran importancia lo incontrable del proceso.

RE-FORM tiene como punto de partida la arquitectura moderna, reduciéndola 
de materialidad y transformándola en algo simple como es la figura, el símbolo. 
La finalidad así, es la de diluir la analogía de las imágenes, acercarnos a lo ma-
térico y producir una sensación visual propia y singular.

Sobre Arnau Rovira

Nacido en Barcelona el 1984 y crecido en el Empordà (Girona). Estudia producción 
audiovisual y posteriormente dirección de fotografía en ESCAC hasta 2009 donde 
se dedica al cine y el vídeo, como realizador y director de fotografía. En 2015 se 
muda a Madrid, donde actualmente reside, para estudiar fotografía en EFTI. 

Re-Form es su primer proyecto fotográfico, expuesto en el festival Revela’t dedicado 
a fotografía analógica. También ha participado en los visionados de Clavoardiendo y 
PhotoAlicante. Finalista para la beca BASE de la escuela Lens (actualmente cursan-
do) y primer accésit de la beca de desarrollo de proyectos en La Máquina.

wwww.arnauroviravidal.com

Claustre de l’Hospital



12 13

Mirades

alejanDro lonDoño
Claustre de l’Hospital

Libertad

El presente trabajo es el resultado de una investigación casi poética, que refleja 
el sentimiento nostálgico, que produce el proyectar tu pensamiento hacia el 
futuro, en medio de la urbe y encontrarse recordando el pasado, que ahora es 
nuestro presente. Recuerdos, más de emociones que de lugares y personas en 
sí, ya que las imágenes físicas son alteradas por nuestro cerebro a medida que 
transcurre el tiempo.

Algunas veces imaginativas, otras, realidades alteradas, así es nuestra mente que 
logra liberar preocupaciones por un tiempo no vivido o por otro que prefiere alte-
rar, a fin de experimentar la sensación de liberarse de momentos poco deseados.

Sobre Alejandro Londoño

Alejandro Londoño (Sevilla, 22 de Octubre de 1984) es un pintor, escultor, di-
bujante y fotógrafo artístico, además de actor de teatro y presentador de eventos 
colombiano. Ha estudiado en la fundación universitaria Bellas Artes de Medellín y 
en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado.

Ha tenido la oportunidad de exponer sus creaciones en importantes entidades 
como, el Palacio de Bellas Artes, la casa museo Pedro Nel Gómez y la institución 
universitaria Colegio Mayor de Antioquia, entre otras.

Algunas de sus obras más representativas son: “Albedrío”, fotografía que se ha 
presentado en varias exposiciones, incluyendo Boreal, donde recibió mención ho-
norífica y “La súplica de Salmacis”, escultura en arcilla inspirada en el mito griego 
de Hermafrodito, que se expuso en IV Salón Pedro Nel Gómez en 2016.

www.alejandrolondono.com

Claustre de l’Hospital
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elena hernánDez
Claustre de l’Hospital

TOC (Trastorno obsesivo compulsivo)

Los pensamientos intrusivos y recurrentes, asociados a la ansiedad, el temor o la 
inquietud, son algunos signos que definen a una persona que padece un trastor-
no obsesivo compulsivo, comúnmente llamado TOC. Este es el tema principal que 
se expone en las fotografías, plasmando algunos de los trastornos más comunes 
y extendidos en relación con el orden.

Desde mi visión, he intentado crear imágenes limpias y uniformes, en las que se 
incluya un pequeño detalle que rompa con esa homogeneidad. Esta ruptura se 
encuentra en la obra de manera individual en cada fotografía, y de manera más 
global en la visualización del conjunto expuesto.

Con la realización de este proyecto, que surge de la necesidad de exponer mis pro-
pios TOCs, intento convertir este proyecto fotográfico en una terapia personal.

Sobre Elena Hernández

Mi andadura fotográfica comienza en 2008, al empezar a cursar Comunicación 
Audiovisual. En un comienzo, los trabajos que realizaba estaban más orientados al
Cine y la dirección de fotografía, participando hasta 2013 en algunos cortometra-
jes como “Galerías”.

Paralelamente, conseguí hacer mis primeros pinitos profesionales en la revista La 
Moda en las calles y algún que otro catálogo de ropa. 

Ya en 2014, decidí montar mi propio estudio, pero no fue hasta este pasado año 
2016 cuando me dediqué a estudiar fotografía de manera académica, en Madphoto, 
donde he recolectado las ideas base para comenzar varios proyectos fotográficos 
personales, orientados casi siempre a algunos aspectos de la psicología, del que 
surge el proyecto TOC.

sheonep@gmail.com · www.instagram.com/she_pictures

Claustre de l’Hospital
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helena roig
Claustre de l’Hospital

So Bad

“So Bad” és una constel·lació d’imatges realitzades al llarg d’un primer viatge als 
Estats Units. Un projecte que s’estronca amb la millor tradició de la fotografia 
documental, on conviuen paisatges suburbans i personatges peculiars des d’un 
punt de vista entre irònic i reflexiu. 

Sobre Helena Roig

Helena Roig és d’Ullà (Baix Empordà). Va néixer el 1988 i fa fotos des que algú li 
va regalar una càmera analògica quan vivia a Londres cap al 2009.

Ha estudiat fotografia a diferents escoles a com l’Escola d’Art d’Olot, Blank Paper 
a Madrid i CFD Barcelona. Recentment ha exposat en petits festivals com la Tour-
binada d’Olot, festival Viphoto de Gasteiz i Buit a Torroella de Montgrí. 

helenaroig.com

Claustre de l’Hospital
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raMSeS roDríguez
Claustre de l’Hospital

Narcolexia de un Crepúsculo

El trabajo que quiero mostrar pretende hacer una reflexión acerca de esos mo-
mentos en los que uno queda ojiplático mirando al infinito absorbido por una 
idea. La mayoría de ellos son autorretratos donde se hace subjetiva la búsqueda 
de uno mismo, la mayoría surgen como documento o como instrumento psicoló-
gico hacia mí mismo, uno puede aprender mucho viéndose desde fuera...

En las fotografías se puede ver el carácter surrealista que me precede, haciendo 
uso de la técnica del fotomontaje en el post-procesado, sin embargo en otras se 
recurre a la realidad, haciendo uso de instrumentos que por sí solo no serían su-
rrealistas pero descontextualizándolos se consigue ese referente movimiento de 
vanguardia. La mayoría de mis obras están claramente influenciadas por Joel 
Peter Witkin, con quien descubrí y ame la fotografía  

Sobre Ramses Rodriguez

Comencé a realizar fotografías cuando tenía 21 años, durante un largo periodo 
de tiempo aprendí de manera autodidacta. Posteriormente me interese de manera 
profesional y curse los estudios superiores de Técnico de imagen. Actualmente es-
toy terminando los estudios superiores y la realización del proyecto final. 

ramsescmc.wixsite.com/mhongo

Claustre de l’Hospital
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Pau guerrero 
Capella de Sant Antoni

Paisatge i llegenda 
del Comte Arnau

El comte Arnau és el mite folklòric i literari més important de Catalunya des del 
Romanticisme. El seu element essencial és una cançó popular, a partir de la qual 
s’ha format una tradició llegendària que s’estén per tot el Ripollès i està connecta-
da amb aspectes físics del paisatge, els quals funcionen com a testimonis del mite. 
És concretament al voltant de la serra de Montgrony on trobem que la topografia 
i els noms dels llocs evoquen la figura del comte Arnau amb més intensitat. 

Amb aquest projecte el fotògraf Pau Guerrero proposa resseguir el mite del 
comte Arnau a través dels paisatges vinculats a la llegenda, arribant al llarg del 
procés, a la suposició que la forma del paisatge incorpora el caràcter del mite, 
com si d’el genius loci d’aquests entorns es tractés. 

Sobre Pau Guerrero 

Després de treballar com a arquitecte i fotògraf d’arquitectura, vaig enfocar el meu 
interès en el paisatge, la muntanya i els oasis de natura que encara podem trobar 
en el desert del nostre món altament urbà i tecnificat. Fermament convençut de 
què a les muntanyes i boscos podem descobrir la nostra font d’inspiració i vitalitat 
essencial. És caminant a través d’aquests indrets en un estat d’admiració i alhora 
respecte i meravella, que podem viure una experiència que té molts punts en comú 
amb un viatge interior. Els espais naturals i salvatges, misteriosos i meravellosos, 
de vegades llunyans i solitaris, constantment es relacionen i ens remeten a qualitats 
desconegudes, sense explorar, de la nostra psique, intuïció i imaginació. 

El meu treball fotogràfic reflecteix aquesta experiència, sovint buscant els punts 
d’intersecció entre mite col·lectiu, paisatge i vivència personal.

pau@pauguerrero.com · www.pauguerrero.com

Capella de Sant Antoni
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alex llovet
Capella de Sant Antoni

Faraway so close 

Este es el diario de un viaje. En septiembre de 2009 me convierto en padre. De 
la noche a la mañana, y sin tener ni idea de lo que ello iba a significar, veo como 
mi mujer trae al mundo a nuestra primera hija. Un amor profundo hacia aquel 
pequeño ser inunda poco a poco mi vida. Pero cuanto más intensa es la luz, más 
oscuras son las sombras que ésta proyecta, y la paternidad me devuelve con 
fuerza a episodios oscuros de mi propia infancia. Y es que no se puede ser padre 
sin volver a ser hijo, por lo que cinco años más tarde, trato de cohesionar estos 
dos roles a través de la fotografía, en busca de mi propia identidad: me adentro 
en el bosque, a veces a solas, a veces con mi hija, porque es allí donde vibran mis 
recuerdos, y donde resuenan realidades tan lejanas en el tiempo y en el espacio, 
como cercanas emocionalmente. Y este ejercicio transcurre inevitablemente en 
la frontera entre la realidad y la ficción (igual que mis imágenes, algunas “en-
contradas” y otras “escenificadas”), porque la memoria es tan caprichosa como 
escurridiza y el paso de los años empuja las verdades hacia el olvido y potencia 
la imaginación.

fragmentedmemory@gmail.com · www.alexllovet.com

Sobre Alex Llovet

Nacido en Barcelona en 1974, estudió Humanidades en la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), dirección cinematográfica en la ya desaparecida Escola de 
Cinema Independent de Barcelona (ECIB) y fotografía en el Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC). Desde entonces ha escrito y dirigido varios 
cortometrajes, ha publicado fotografías en revistas especializadas y periódicos, 
y ha participado en numerosas exposiciones internacionales colectivas e indivi-
duales de festivales como NEXOFOTO, DOCfield, ENCONTROS DA IMAGEN, 
OLOT Fotografía, REVELA-T o FOCUS Photography Festival. Su trabajo ha sido 
premiado en numerosas ocasiones entre las que cabe destacar una mención de 
honor en NEXOFOTO (Concurso Iberoamericano de Fotografía), mejor fotógra-
fo emergente en el PHOTOGENIC Festival, seleccionado en ESPY Photoaward, 
PMMUSEUM (Photographic Museum of Humanity), ATHENS Photo Festival, 
BIPA (Barcelona International Photography Award), SCAN de Tarragona y  
ENCONTROS DA IMAGEN. También ha publicado dos libros de fotografía:  
Querido vecino: (2014) y Faraway so close (2016).

Capella de Sant Antoni
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oScar reina
Biblioteca Pere Blasi

1.63

11219 habitants, 4308 km2. Oficialment, 2,6 habitants per quilòmetre quadrat 
que els estudis demogràfics rebaixen a menys de 1.7.
 
Aquests són els números de l’èxode rural a una regió a cavall entre les provín-
cies de Guadalajara, Sòria i Saragossa, afectada com moltes altres per l’enorme 
moviment migratori que va tenir lloc a Espanya a les dècades dels 50, 60 i 70 del 
segle XX, quan milers de persones van deixar enrere els seus pobles d’origen per 
establir-se a les perifèries de les grans ciutats, cercant una vida millor.
 
A l’altra banda d’aquesta realitat va quedar una terra de ningú, on el traç de 
l’antiga activitat humana ens explica la història d’un mode de vida extingit a 
través de petjades que, a poc a poc, també es van esvaint. 

Sobre Oscar Reina

Nascut a Barcelona el 1976. Bioinformàtic i analista de dades en un centre de re-
cerca Biomèdica de Barcelona. 

Des d’aproximadament el 2008 desenvolupo el meu treball fotogràfic com a ama-
teur, documentant les empremtes de l’abandonament rural des d’un punt de vista 
artístic en una regió del centre d’Espanya amb la que m’uneixen lligams familiars. 

El 2015 començo el curs d’especialització en Fotografia d’Autor, impartit per Jau-
me Buxeda, a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), treballant en 
la selecció i edició del projecte 1.63 com a projecte de l’assignatura, amb el fons 
documental de les fotografies realitzades durant aquests anys. Des d’aleshores, el 
projecte ha format part de diverses exposicions col·lectives i individuals en galeries 
i festivals de fotografia arreu d’Espanya i a l’Argentina.

oscar.reina@gmail.com · www.singlecoated.com

Biblioteca Pere Blasi
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iSMaël guye Sancho
Casa Pastors

Tarde de domingo

Algunas historias empiezan con un café, otras, con una frase contundente: “Tengo 
esclerosis múltiple”

Después llegaron las vacaciones, los viajes, las cervezas hasta las mil, los con-
ciertos, las caminatas por la ciudad, las exposiciones, las risas… y sí, inevitable-
mente: los pinchazos, los días de cansancio, algunas visitas asustadas a urgen-
cias, las visitas al neurólogo…

Algunos os preguntaréis “¿qué es la esclerosis múltiple?” , en resumidas cuentas es 
una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central  de la que se desconocen 
sus causas y sigue sin tener cura. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal pero es 
la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y en España afec-
ta a unas 47.000 personas. Mayoritariamente se diagnostica en jóvenes entre los 
20 y 30 años al principio de sus proyectos vitales, profesionales... y se da con más 
frecuencia en mujeres que en hombres (el 70% son mujeres). Aún así, la enfermedad 
sigue siendo considerada una enfermedad rara y poco conocida.

También se la conoce como la enfermedad de las mil caras y este, es uno de 
sus retratos.

guyesancho@gmail.com · guyesancho.net

Sobre Ismaël Guye Sancho

De madre española y padre suizo, vino a vivir a España con cinco años. Después 
de haber terminado los estudios de Arquitectura Superior y de Bellas Artes en 
2015, ha compaginado la realización de proyectos personales de fotografía docu-
mental, artística o de eventos con colaboraciones como fotógrafo freelance en el 
diario LaDirecta. Durante los últimos años ha ido alimentando su interés por el 
fotoperiodismo y fotografía social mediante de cursos específicos como los de CFD 
Barcelona o Acai Sabadell.

Recientemente ha sido seleccionado en diversas convocatorias y exposiciones 
colectivas: SCAN OFF (Tarragona; 2016), Festival Visions (A Coruña; 2016), 
Stripart 16’ (Barcelona; 2016), Sense Títol (Facultad de Bellas Artes, Barcelona; 
2015), Els fotògrafs de demà (Parets del Vallés; 2015), Diez y siete (Facultad de 
Bellas Artes- Barcelona 2015).

Casa Pastors
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xoSe caSal
Convent dels Agustins

Waterworld

Waterwolrd és la meva personal aproximació a la fotografia de llarga exposició, 
on busco un diàleg entre el real i l´irreal, amb objectes fàcilment reconeixibles, 
producte de l’activitat humana, i situats en un ambient d’ensomni.

L’entorn aquàtic sempre m’ha produït una especial fascinació, tant per la seva 
condició de mitjà primari i vital, com per l’estètica que transfereix a les imatges 
de llarga exposició, conferint-los un caràcter eteri.

Composicions senzilles, sense distraccions, buscant una lectura visual clara i di-
recta, incitant a la sorpresa alhora que a la contemplació pausada.

Waterworld és al seu torn un exercici de solitud fotogràfica, de murmuris i silencis.

Sobre Xose Casal

S’inicia en la fotografia en l’adolescència cursant estudis d’imatge i so i explorant 
els camins de la fotografia química i el revelat en blanc i negre.

Després d’un parèntesi de 10 anys, reprèn l’activitat fotogràfica en l’era digital, 
especialitzant-se en la fotografia de paisatge i de llarga exposició.

En 2014 comença a participar de manera assídua en concursos de fotografia, re-
bent en poc temps nombroses distincions en certàmens nacionals i internacionals, 
incloent-hi els màxims guardons de la Federació Internacional d’Art fotogràfic (Pin 
blau i medalla d’or FIAP), la Societat Fotogràfica d’Amèrica (medalla d’or PSA) la 
United Photographers International (Medalla d’or UPI), la medalla d’or del presti-
giós Trierenberg Super Circuit d’Àustria així com les medalles d’or de la Confedera-
ció espanyola de Fotografia (CEF) y la Federació Catalana de fotografia.

En 2016 va ser  el guanyador  de la setena edició de la “Lliga Catalana”, competició 
organitzada per la FCF amb més de 400 participants de les diferents agrupacions 
fotogràfiques del país, i va assolir el primer premi als Epson International Pano 
Awards, el concurs més gran de fotografia panoràmica del món.

En total ha rebut més de 70 premis en certàmens nacionals i internacionals. La 
seva obra es troba present en col·leccions públiques i privades. Ha exposat indivi-
dualment a Barcelona i participat en nombroses exposicions col·lectives.

www.xosecasal.com

Convent dels Agustins
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eugeni Bel
Convent dels Agustins

Mirades

Mirades és un projecte fotogràfic que vaig iniciar la tardor del 2015. Són retrats 
en blanc i negre, la majoria primers plans on els ulls i la mirada són els protago-
nistes de les imatges. El treball reflecteix bàsicament tres grans blocs genèrics:

1. Retrats de catalans arribats d’altres indrets del món (Àfrica, Sudamèrica, Ín-
dia, Marroc...).

2. Retrats de persones relacionades amb la cultura, els espectacles i el meu entorn.

3. L’ombra dels pensaments, autorretrats inspirats en pensaments o idees que 
sovint m’obsessionen o m’impacten.

Sobre Eugeni Bel

Vaig néixer el 30 d’abril de 1959 a Tortosa (Tarragona). L’any 1981 vaig finalitzar 
els meus estudis de magisteri on en uns tallers en els quals vaig participar, es va 
despertar la meva passió per la fotografia. Vaig estudiar durant cinc anys (promo-
ció 1982-1987) a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Fins a l’any 2000 compagino docència i fotografia analògica, fent exposicions 
individuals i col·lectives, impartint cursets monogràfics, organitzant exposicions 
dintre de la “Primavera fotogràfica” a diferents localitats de la comarca d’Osona i 
publicant esporàdicament en diaris i revistes.

Després d’un llarg període d’inactivitat fotogràfica, torno a la fotografia reciclant-
me en la utilització de les tècniques digitals.

Avui dia torno a fer exposicions dels meus treballs i imparteixo un taller de fotogra-
fia al Centre de Formació d’Adults Montseny de Vic, on treballo com a professor.

xenio9@hotmail.com

Convent dels Agustins
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uliSSeS SaloM MercaDer
Convent dels Agustins

Viento Sur

Una mirada al mar des de la terra, situat a primera línia de platja, on es troben 
cara a cara els dos elements.

Trobades de vegades violentes, on l’aigua sacseja la terra amb fúria, colpejant 
les roques un cop i un altre.

Altres vegades aigua i terra semblen fondre’s mansament en una abraçada.

De tant en tant l’aigua obre petits camins per endinsar-se en la terra i visitar-la.

Aquesta sèrie fotogràfica mostra alguns d’aquests casos.

El títol de la sèrie és pres d’una figura poètica de Garcia Lorca (El Rey de Har-
lem / Poeta en NY) que vaig adoptar circumstancialment al principi perquè les 
primeres fotos són fetes en el decurs d’un temporal de llevant a la costa de Cadis. 
Com tantes coses que la denominació original acaba esdevenint genèrica, el vent 
del Sud bufant a la popa m’ha portat fins al Nord, en una ruta d’imatges de ma-
rina que va dels escenaris andalusos de Tarifa, Barbate i Zahara de los Atunes, 
fins a La Bretagne francesa.

 

Sobre Ulisses Salom Mercader

Graduat en fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) amb 
un projecte final de carrera sobre el paisatge urbà desenvolupat en els últims anys, 
fotografiant diverses ciutats europees. 

Actualment treballo per compte propi, combinant encàrrecs, projectes personals i 
galeries per la pàgina web personal. 

Recentment he obtingut el primer “XVI Premio Eurostars Grand Marina de Foto-
grafía 2016”.

He exposat els meus treballs en festivals de fotografia com el Visa Off, FineArt Igua-
lada, entre d’altres.

ulisalom@gmail.com · www.salomfoto.com

Convent dels Agustins
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joSeP guiolà
Fundació Vila Casas-Palau Solterra

Geografies

El nexe comú d´aquesta exposició és el retrat i el cos femení, que l’autor fa servir per 
expressar sensacions a partir de negatius i papers per a blanc i negre.

La seqüència i complexitat dels processos emprats: diferents materials, tècniques i 
procediments analògics i químics, fa que cada obra sigui irrepetible.

La fotografia té un començament però no té un final. És aquest esperit de recerca 
del límits creatius el que porta a aconseguir obres úniques.

Sobre Josep Guiolà

Josep Guiolà (Arbúcies, 1944), és un fotògraf autodidacta, i experimentat, que 
va descobrir de jove la fotografia i s’ha convertit en la seva passió, en un mitjà 
d’expressió a través del qual experimenta, juga i desvetlla la seva creativitat. És 
aficionat des de fa més de 35 anys al món de les càmeres i els negatius.

Ha realitzat exposicions col·lectives i en solitari a moltes localitats (Barcelona, 
Olot, Perpinyà, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, Girona, Palafolls, Ar-
búcies, Ceret...), ha col·laborat en xerrades, conferències, tallers, classes d’iniciació 
a la fotografia i en diverses publicacions. Però és l’afany d’experimentar, provar i 
jugar amb diferents elements i materials el que fa que el seu treball esdevingui 
original i particular.

Partint sempre d’un bon negatiu, Guiolà, fotògraf-alquimista, dels que revelen i 
amplien personalment les seves fotografies, gran defensor de la fotografia analò-
gica, utilitza i manipula els materials sobre el paper fotogràfic, i obté un resultat 
sorprenent que ens endinsa en un món personal i màgic, en el qual, l’artista capta 
la realitat a través del seu objectiu i la degrada, la desfigura, o difumina. Continua 
investigant incansablement sobre els materials i arriba a prescindir del negatiu 
per a les seves últimes creacions.  canrinsa@telefonica.net

 F. Vila Casas-Palau Solterra
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joSeP vilallonga
EMD de l’Estartit

L’escola de Boxa 
Rafael Trejo De La Havana

Hi ha molts nens cubans que, quan surten del col·legi, agafen la bossa d’esport i, 
en comptes d’anar a jugar a futbol o a bàsquet, s’entrenen a l’escola de boxa més 
propera. Sorprenent.

Però encara resulta més sorprenent que, quan arriba el diumenge al matí, el pare, 
la mare o l’avi els acompanyen amb tota naturalitat a donar-se plantofades dalt 
d’un quadrilàter amb un altre nen de la seva edat. Normal: fan esport, entrenen i 
competeixen. Normal?

A casa nostra pensem que la boxa és un esport violent i carregat de valors nega-
tius que cal fer desaparèixer del mapa. En canvi a Cuba és un dels esports més 
populars: els cubans estan convençuts que la pràctica de la boxa ajuda a formar la 
personalitat del nen a través del desenvolupament d’una sèrie de valors ètics, mo-
rals, conductuals i socials. Els nens, diuen, aprenen disciplina, coordinació, control 
de l’agressivitat, respecte a unes normes, treball en equip, etc.  Pensen que, de fet, 
el futbol pot ser molt més violent que la boxa i que la protecció que proporciona 
el casc, els protectors bucals i el disseny dels guants fa que sigui un esport de poc 
contacte. Jo no ho tinc clar.

En tot cas, aquestes fotografies són del gimnàs per a la pràctica de la boxa més 
popular de La Havana que porta el nom (com tot a Cuba) d’un revolucionari cubà, 
Rafael Trejo. Només vaig estar-hi un matí de diumenge mentre se celebraven com-
bats de categoria infantil i vaig poder constatar que tot i l’ambient relaxat i fami-
liar, picar-se, es picaven. Però tot s’ha de dir: només vaig veure plorar un nen. I no 
va ser perquè li haguessin fet mal sinó perquè havia perdut el combat.

L’exposició té el seu interès en la pervivència de la boxa en alguns països com és el 
cas de Cuba que és un dels esports més populars.

pitxuliu@gmail.com · pitxi.weebly.com

Sobre Josep Vilallonga

En Josep Vilallonga Anglada “Cassà”, va néixer a Girona el 1953. És llicenciat en 
Arqueologia per la Universitat de Barcelona i exprofessor de Ciències Socials a 
l’INS de Cassà de la Selva (Girona). Va formar-se com a fotògraf a Barcelona i va 
treballar com a tal al Museu Arqueològic d’aquesta ciutat.

És col·laborador de la revista Gavarres i  va publicar les seves fotos durant un 
temps a la revista Yogaworld.  Ha guanyat diversos concursos fotogràfics a Pala-
mós, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva, Barcelona, etc.

Es defineix com un “voyeur” que va pel món amb la càmera a coll. Si bé és cert que 
de jove va viatjar per diversos països d’Àsia ( Xina, Índia), d’Amèrica Llatina (Perú, 
Colòmbia, Equador, Bolívia, Panamà, Mèxic, etc.) i d’Àfrica (Marroc i Kènia), des 
de fa uns anys es dedica a captar amb la seva càmera els escassos instants interes-
sants que pot  trobar en el dia a dia de la seva vida quotidiana a Cassà de la Selva. 
Trencant aquesta dinàmica, pel novembre del 2015 va viatjar a Cuba d’on surten 
les fotos d’aquesta exposició.

EMD de l’Estartit
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Miguel caStellano  
EMD de l’Estartit

Statement Projecte 
Abstract Ground  

ABSTRACT GROUND és un projecte que va néixer de la confluència de dos exer-
cicis personals. D’una banda, la meditació en moviment. Vaig començar a realit-
zar meditació caminant, intentant ser conscient de cada moviment del meu cos i 
de l’entorn pel qual em movia. 

D’altra banda, abordar una aproximació a l’essència de la quotidianitat. Inten-
tar aproximar-me a la bellesa de l’ordinari, de l’habitual, buscant-la en llocs per 
on passem cada dia sense adonar-nos. Es tractava de fer una mirada conscient 
a la terra que trepitjava. Em vaig centrar a buscar, reconèixer i mirar el terra 
d’una manera abstracta, intentant arribar a l’essència de les seves formes, les 
seves línies, els seus colors, les seves textures. 

Sobre Miguel Castellano 

Miguel Castellano (Valladolid, 1969) es va formar als cursos de fotografia de l’àrea 
de cultura de l’Ajuntament de Zaragoza. Va completar la seva formació a la So-
cietat Fotogràfica de Zaragoza. Va formar part del Col·lectiu Fotográfic Aldeba-
rán a la capital aragonesa durant la dècada dels 90. Actualment forma part del 
Col·lectiu Fotogràfic PLEC a Lleida. 

Ha exposat diferents projectes en diverses sales i festivals, entre els quals desta-
quen el Festival Out Of Mind (Zaragoza 2014. Sala Bantierra), Festival FineArt 
(Igualada, 2016. Espai La Cotonera), Sala Cafè del Teatre (Lleida, 2015), Espai 
ENE (Lleida, 2016), Centre d’Arts (Juneda, 2015) i Sala Marsà (Tàrrega, 2016). Ha 
publicat el llibre de fotografia i poesía “Río Abierto”, amb l’escriptora Ester Bravo. 
Ha estat seleccionat en diversos certàmens  recentment, com el “III Concurso Na-
cional de Fotografía Cuidad de Orihuela” , el “Concurso Reinventa la Fotografía 
2016 (Centro Cultural Matadero. Madrid)” y el “Concurs Genési Sebastiao Salgado 
(Caixaforum, Lleida 2016)”.

miguelcastellano@hotmail.com · miguelcastellano.wix.com/miguel

EMD de l’Estartit
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eliSenDa Bañón ManeuS
EMD de l’Estartit

Cercant la Quinta Essentia

L’obra que es presenta a continuació reflexiona sobre els 4 elements clàssics, 
l’aigua, la terra, el foc i l’aire, que ja en l’antiguitat clàssica s’empraven per a 
explicar el que succeïa a la natura.

El meu plantejament artístic parteix de les idees dels filòsofs clàssics. Al se-
gle V, Empèdocles va proposar que els 4 elements units en diferents pro-
porcions, donava lloc a la immensa varietat de substàncies de la natu-
ra. Aristòtil va afegir un 5è element que va anomenar Èter, que va dir 
que formava els estels, mentre que els altres 4 formaven les substàncies 
terrestres. Aquest Èter va anar evolucionant i s’ha anomenat de diver-
ses maneres, Idea, Buit, Ànima Quintaessencia. Respecte a la vessant 
plàstica, el treball es caracteritza per haver seguit el mètode científic...  
ASSAIG-ERROR... he intentat trobar la Quinta Essentia dels diferents ele-
ments, jugar amb el positiu/negatiu, la bellesa amagada, la Idea, el Buit, l’Èter 
dels elements.

En el treball s’uneixen, la recerca de l’espai, el visual, el que es veu i el que no es 
veu, en definitiva la Quinta Essentia, que està impregnada en tot, que la veiem, 
intentem capturar, però que ara per ara segueix sent intangible. Les meves 
imatges cal veure-les com un estudi de la recerca més primigènia a través dels 
seus elements més bàsics. Trobem des de paisatges naturals, que aborden el 
tema de el instintiu com paisatges interiors que tracten de retratar aquesta in-
tangibilitat per arribar a la conclusió que la Quinta Essentia és un misteri que 
hem d’investigar...

Sobre Elisenda Bañón Maneus

Tot va començar com una afició...

La meva afició va nàixer de mans del pare. Ell amb la necessitat d’immortalitzar 
els moments de la nostra vida em va transmetre l’amor per la fotografia. Però va 
ser el dia que vaig entrar al laboratori, amb el llum vermell, amb la tranquil·litat, 
l’olor dels químics... la màgia de veure com apareix la fotografia en el paper...

Biòloga de professió, i fotògrafa autodidacta, el 2013 després de fer diversos cur-
sos en Centres Cívics, decideixo realitzar el Grau de Fotografia a l’IEF, on arribo a 
la conclusió que sóc Fotògrafa en construcció.

He realitzat diverses exposicions col·lectives, de les que destaquen “La fe avui, 
tradició o devoció?” dins el marc del projecte fotogràfic ObjectiuBCN; retratem la 
ciutat, i el Carrer en Moviment exposada al VisaOFF 2015 i a la Biblioteca Cente-
lles de Barcelona.

ebanonma@gmail.com

EMD de l’Estartit
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DaviD carBó FuSté
EMD de l’Estartit

Immersions

Aquesta exposició de fotos, està creada per tal d’acostar a tots els públics, les 
meravelles que ens podem trobar al món submarí a través de les immersions.

La idea, és captar a través de la fotografia submarina espècies i ambients sub-
marins i poder-ho mostrar amb certa creativitat.

També es poden trobar a l’exposició diferents fotos amb la col·laboració d’una 
model submarina, per poder contrastar els fons i les dimensions.

A través de les fotografies i gràcies a la llum proporcionada per flaixos subma-
rins, podem apreciar la gran quantitat de colors que hi ha sota l’aigua, ja que 
sense llum, només s’apreciarien tons blavosos.

david@davidcarbo.com

Sobre David Carbó Fusté

Es podria dir que les meves primeres fotos sabent una mica el que feia i volia fer, és 
a dir manualment, van ser quan estudiava disseny industrial. Utilitzàvem la càmera 
per fer estudis de mercat i presentacions, per mostrar-les després en diapositives al 
fer les exposicions.

Després d’això, vaig estar molts anys fent només alguna fotografia amb càmeres 
compactes analògiques sense gaire més.

Amb l’entrada de les càmeres digitals, vaig comprar una reflex d’iniciació i em vaig 
tornar a aficionar a la fotografia. Va ser força més tard, quan unint la passió pel 
busseig i per la fotografia, em vaig decidir a iniciar-me en la fotografia submarina.
He presentat fotos en diferents concursos internacionals on-line (com Myshot, Oa-
sis, Trofeo Guipuzkoa, Trofeu Torretes, Asferico, BigPicture, GDT, Montphoto, Pho-
to Marathon o Veolia entre d’altres) guanyant algun premi i sent finalista diverses 
vegades. També he col·laborat amb diferents publicacions i propagandes diverses 
així com cessions de fotos a alguns mitjans informatius.

EMD de l’Estartit
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foto@dgibert.com · www.dgibert.com  

DolorS giBert
Castell Palau de la Bisbal 

Miscel·lània 

Miscel·lània és una exposició de fotografies de Dolors Gibert on es recull una pin-
zellada del treball que ha realitzat al llarg de la seva vida professional, sobretot 
dels últims 15 anys. A cada fotografia s’ha afegit un fragment, una frase, d’un 
poema del poeta valencià Rafael Casanova (guardonat en diversos i nombrosos 
premis de poesia), que ha acceptat col·laborar en aquesta mostra. 

D’aquesta manera, Gibert i Casanova, ens ofereixen una miscel·lània fotogràfica 
i poètica on han unit les seves dues disciplines artístiques (poesia i fotografia) 
per tal d’oferir una proposta literària i gràfica alhora, sense que cap de les dues 
renunciï al seu propi llenguatge expressiu, però que s’harmonitzen i complemen-
ten per proposar una coherent unitat expressiva.

Totes les fotografies estan a la venda, seriades, numerades i signades. 

Sobre Dolors Gibert

Fotògrafa empordanesa (Figueres), té una llarga i reconeguda trajectòria professio- 
nal que l’ha portat a col·laborar per diverses agències i editorials i exposar en 
diferents galeries i esdeveniments. L’any 2001 va obtenir un Premi Lux atorgat 
per l’AFP (Asociación de Fotógrafos Profesionales de España), entre altres dis-
tincions i reconeixements.

Els seus treballs s’han publicat en diverses revistes i llibres i ha realitzat una qua-
rantena d’exposicions dins i fora de Catalunya. La dansa de la mort, Aigua, Dones, 
Tots sants, Empordà, Templers, Miscel·lània, Natura i Territori, Lentitud, Del  
carrer a l’escenari... són algunes d’aquestes exposicions.

Tot i haver experimentat en diverses modalitats, des de fa uns anys ha emfatitzat 
en els seus treballs documentals i de fotoperiodisme. És membre del sindicat de 
la imatge UPIFC.

Abraç. En un ball d’abraçades imagines els noms de la nostàlgia. 
Text: Rafael Casanova 

Castell Palau de la Bisbal 



46 47

Mirades

roSa MateSanz
Castell Palau de la Bisbal 

In Fraganti

IN FRAGANTI és un recull de fotografies d’ocells de la nostra terra; ocells co-
muns que conviuen amb nosaltres i que, si aturem el tràfec del dia a dia, podrem 
observar pels camps, boscos, platges, costes, ciutats, basses i estanys.

Aquesta mostra plasma la vivesa i la personalitat de cadascun dels seus prota-
gonistes: els ocells, tot buscant actituds i comportaments que ens acostin més a 
la seva vida, al seu món. IN FRAGANTI és sinònim de llum i colors, moments i 
mirades, sentiments i expressions atrapats en plena natura.

Sobre Rosa Matesanz

L’autora, Rosa Matesanz, fusiona les seves dues grans passions, fotografia i na-
tura, per tal de sensibilitzar l’espectador vers la conservació i l’estima de la biodi-
versitat més propera. La seva vinculació amb el Grup de Natura Sterna de la Vall 
d’Aro li ha permès de desenvolupar les seves inquietuds dins d’aquest camp. Actual-
ment col·labora en publicacions de caràcter divulgatiu i de documentació científica.

bruixa77@hotmail.com

Castell Palau de la Bisbal 
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Marta turon DolS 
joan Soriano Bàrcena
Centre Cívic d’Ullà

Tempos

Tempo és la velocitat en què s’interpreta una peça musical; la velocitat en què 
succeeix l’acció, en una novel·la, obra teatral, pel·lícula, ...; la velocitat relativa 
en què es realitza una acció. 

Un tempo no té una mesura fixe ni estàndard, pot ser lent o accelerat, rítmic 
o sincopat, individual o col·lectiu. I en el nostre dia a dia diversos tempos ens 
acompanyen sense ser-ne massa conscients. 

Amb aquest projecte fotogràfic pretenem mostrar tres tempos concrets. 

Un primer tempo accelerat, el que es produeix cada dia en una gran ciutat, que 
dibuixa les esteles fantasmes d’aquelles persones que ens creuem a cada moment.

Un segon tempo format per espais, elements i persones que adopten un ritme 
molt més lent i que creen el contrast adequat i donen ritme al primer.

I el darrer tempo, el que com a fotògrafs hem volgut donar a cadascuna de les 
nostres fotografies; el que ha decidit quin d’aquests altres dos és el protagonista 
de cadascuna de les imatges que conformen aquesta mostra.

Sobre Marta Turon Dols i Joan Soriano Bàrcena 

Aquest projecte ha estat dut a terme conjuntament per dos fotògrafs: Joan Soria-
no Bàrcena i Marta Turon Dols. 

Podríem dir que la nostra trajectòria com a fotògrafs comença arran de la partici-
pació en un projecte dut a terme per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2014-15, Ob-
jectiu BCN, en el que aprenem a mirar la ciutat d’una manera diferent. D’aquesta 
participació en surten dos projectes, exposats a la Fabra i Coats de Barcelona i al 
CC Navas: “Waiting for a better day” de Joan Soriano Bàrcena, i “En silenci” de 
Marta Turon  (http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/mirada/waiting-a-better-day/ 
/ http://ccobjectiubcn.bcn.cat/2014/mirada/en-silenci-en-silencio/ ).

Tempos és la nostra primera feina conjunta.

En l’àmbit individual hem exposat en diverses mostres col·lectives a Sicília, Ma-
drid, Dallas, París, Nova York, Almadén, Monzón i Barcelona.

Centre Cívic d’Ullà
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Mara haro  
Centre Cívic d’Ullà

φilias

A partir de la edad clásica la represión ha sido el modo fundamental de relación 
entre poder, saber y sexualidad. La entrega a los placeres se manifiesta incom-
patible con la dedicación al trabajo en la que se basa el capitalismo. Por lo tanto 
el sexo fue limitado a su función reproductora. Cualquier forma de deseo cuyo 
el objetivo final fuera otro se ha considerado, desde entonces, una perversión 
en primer lugar, después una desviación y, finalmente, una parafilia. El definir 
los intereses sexuales específicos como patológicos ha acarreado la pérdida de 
derechos civiles y sociales, el internamiento e, incluso, la muerte.

Hoy en día, a las parafilias se las ha sustituido por los trastornos parafílicos en 
la última edición del manual de referencia mundial en psiquiatría y hablar de 
ellas sigue siendo tabú. Incluso cuando un estudio reciente afirma que casi la mi-
tad de la población muestra interés en comportamientos sexuales considerados 
anómalos, y que hasta el 33% los ha llevado a cabo en alguna ocasión.

Philias es una investigación visual en torno a las prácticas eróticas en la que la 
mayoría de las personas que aparecen escenifican sus filias reales. En ella las 
estigmatizaciones y patologizaciones no tienen cabida.’

Sobre Mara Haro 

Mara Haro nació en Almería en 1991. Tras graduarse en la Universidad de Grana-
da (Licenciatura en Traducción e Interpretación), se trasladó a Barcelona, donde 
estudió fotografía documental y de autor en Grisart. Su trabajo se centra en el 
cuerpo, el género y la sexualidad.

maraharo.com

Centre Cívic d’Ullà
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Marce aSMat MelénDez 
Centre Cívic d’Ullà

Universos Infinitos

¿En qué universo vivimos? Es tan grande e infinito que nuestro propio planeta 
es un pequeño punto en un espacio que se expande minuto a minuto. Pero ¿y 
si nuestro propio planeta es un universo en donde habitan universos más pe-
queños? Tomando esta incógnita, se encontraron diferentes universos, perdidos 
(ignorados) en la ciudad de Chachapoyas, ciudad de Perú situada en la región de 
ceja de selva (límite entre la sierra y la selva). De esta manera podemos obser-
var pequeños universos que han sido olvidados por los hombres y que esperan 
pacientes a que alguien los encuentre.

e-mail: Lorena.asmat@gmail.com

Sobre Marce Asmat Meléndez 

Mi trabajo fotográfico se ha centrado en la introspección, a través de la exploración 
de la naturaleza y el uso de la misma como una forma de manifestar ideas, viven-
cias y pensamientos. Usualmente mi fotografía se centra en paisajes y la observa-
ción minuciosa de los mismos. Estudié fotografía durante dos años en NÚMERO 
Centro de Artes Visuales (Trujillo – Perú). 

2016
Expuse la serie fotográfica El Viaje de las Sombras, una Luz Intermitente, serie foto-
gráfica que explora la nostalgia de mi adolescencia, etapa en la que viví en el campo, 
y fue una manifestación de mis recuerdos y vivencias. Participé en la exposición IN-
TERVERSION Muestra Interdisciplinar, con la serie Somos la Tierra. La exposición 
Develaciones Vulgares se presentó en el Colegio de Arquitectos de Trujillo.

Durante los meses de agosto a diciembre de 2016, junto a NÚMERO Centro de Ar-
tes Visuales, se dio la iniciativa de realizar intervenciones urbanas, llamadas Ejer-
cicio Imago + Spectator, las cuáles consistía en intervenir un espacio abandonado, 
con fotografías como una manera de quitar la contaminación visual de la ciudad y 
dar una opción a que los transeúntes puedan apreciar la fotografía desde un enfo-
que diferente, dando oportunidad a apreciar y a relacionarse de una forma directa.

Centre Cívic d’Ullà
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iSaBel ciDoncha
Centre Cívic d’Ullà

Ser Diverso

“Ser Diverso“, título basado en el célebre poema de E.E.Cummings, surge a finales 
de 2014 en Barcelona, inspirado en parte por fotografías donde los personajes apa-
recen sumergidos en el agua, evocando el mito de Ofelia. 

El proyecto final consta de un conjunto de entre 10 y 15 retratos, entre los que 
presento una muestra de 11 en primer plano y a color, masculinos y femeninos, 
sumergidos en ese universo particular, y mostrando diferentes estados, como le-
targo, inconsciencia o desconexión. Seres dormidos o seres despiertos, inquietos 
o apacibles, atrapados en el interior de un falso sueño. 

Sobre Isabel Cidoncha

Isabel Cidoncha (Lleida, 1971) se licenció en Filosofía por la Universidad de Barce-
lona en 2008. Más adelante realizó estudios de comunicación audiovisual, y cur-
sos fotográficos en la Asociación Fotográfica de Gracia y en el Institut d’Estudis 
Fotográfics de Catalunya, además de aprender en talleres de la mano de profesio-
nales como Alex Alonso, Marina Vilanova, Josep Martín o Joan Tomás. Fue jurado 
en el festival de cine de Girona, en el apartado de fotografía de cortometraje en el 
2013 y ha trabajado en diversos sectores, como redactora, periodista y formadora 
de cursos de fotografía y tecnologías, entre otros. A nivel expositivo, en 2013 mos-
tró su trabajo Smarthphoto en Barcelona y participó en la muestra colectiva de la 
galería Anaglifos Art Factory. Más adelante, en 2014, participó con un proyecto 
fotográfico de naturaleza titulado Light, en el evento multidisciplinar Endless Se-
ductions. Allí se dieron cita diferentes disciplinas artísticas como la escultura en 
vidrio, el vídeo y la fotografía, en un entorno natural situado en Hombretikon, 
Zurich, Suiza. Entre 2015 y 2016 ha mostrado su trabajo en exposiciones colecti-
vas como la galería Espai BM, en Granollers y la Nau Ivanov, en Barcelona. Más 
recientemente, en febrero de este año 2017 expuso su último proyecto, Ser Diver-
so, en El Visor Espai Fotogràfic, en Barcelona. Primer Premio en la categoría de 
fotopoesía de l’Ajuntament de Barcelona en 2015. icidonchafotografia@gmail.com ·  isabelcidoncha.com

Centre Cívic d’Ullà
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Claustre de l’Hospital
C/Hospital ,2
Tots els dies de 10 a 20 h

Capella de Sant Antoni
Plaça de la Vila,1
De dilluns a dissabte d’11 a 14h i de 17a 20h
Dimarts i festius tancats

Biblioteca Pere Blasi
Plaça de la Vila,1
De dilluns a divendres de 16 a 20’30
Dimecres,divendres i dissabte de 10’30 a 13’30 h
Festius tancat

Casa Pastors
C/Major,31
De dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Dissabte de 11 a 14h i de 17 a 20h
Dilluns tarda tancat i festius.

El Recer
C/Sant Agusti, 13
De dilluns a dissabte d’11 a 14h i de 17 a 20h

Museu de la Mediterrània
C/Sant Agusti, 13
De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 17 a 20h.
Diumenge de 10 a 14 h.
Dimarts Tancat

Convent dels Agustins
C/Onze de Setembre,2
De dilluns a divendres de 10 a20h
Dissabte d’11 a 14h.

Fundació Vila Casas-Palau Solterra
Plaça de la Vila,1
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h.
Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.
Setmana Santa: 
Dijous i dissabte d’11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h, 
divendres 11.00 a 14.00 h.

EMD de l’Estartit
C/ Del Port, 25
Dilluns tancat
De dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 17 a 20h 
Diumenges de 10 a 14h

Castell Palau de la Bisbal 
Plaça del Castell s/n
Dijous de 17 a 20h
Divendres i dissabte de 10 a 13h i de 17 a 20h
Diumenges de 10 a 14 h

Centre Cívic d’Ullà
Cami de Dalt , 24-26
De dilluns a dissabte de 17 a 20 h

Espais expositius

Torroella de 
Montgrí

L’Estartit

La Bisbal de
l’Empordà

Ullà

de l’1 al 24 d’abril 
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Torroella de Montgrí
Museu Mediterrània
Marina Calahorra
Claustre de l’Hospital
Arnau Rovira Vidal
Alejandro Londoño
Elena Hernández
Helena Roig
Ramses Rodríguez

Capella de Sant Antoni
Pau Guerrero
Alex Llovet Puigmartí

Biblioteca Pere Blasi
Oscar Reina

Casa Pastors
Ismael Guyé

El Recer
David Salcedo

Convent dels Agustins
Xose Manuel Casal
Eugeni Bel
Ulisses Salom Mercader

Fundació Vila Casas
Josep Guiolà

3

4

7

4

5

6

6

7

8

8

1

2

3

5

1

2

Mirades
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EMD de l’Estartit
Josep Vilallonga Anglada 
Miguel Castellano
Elisenda Bañon
David Carbó

Castell Palau de la Bisbal 
de l’Empordà
Dolors Gibert
Rosa Matesanz Torrent

Centre Cívic d’Ullà
Marta Turon / Joan Soriano
Mara Haro
Marce Asmat
Isabel Cidoncha

L’estartit Ullà

La Bisbal 
d’Empordà

C-66

C-31

Mirades
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Activitats: de l’1 al 24 d’abril

Informació: fototorroella.blogspot.com

Dissabte, 1 d'abril
Inauguració del festival a les 11h al claustre de l’Hospital de Torroella de Montgrí.

Inauguració de les exposicions a les 17h  al Centre Cívic d’Ullà.

Inauguració de les exposicions a les 18’30 h, a l’EMD de l’Estartit.

Divendres, 7 d'abril, a les 19 h a Casa Pastors.

Xerrada “L’exercici de la professió fotogràfica” (Codi de Bones Pràctiques, 
propostes al Pla Nacional de Fotografia, defensa de la professió...), a càrrec de 
Lluís Salom, secretari d’organització del Sindicat de la Imatge UPIFC (Unió de 
Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya), a les 19 hores, a Casa 

Pastors (Carrer Major, 31) de Torroella de Montgrí. Durant la xerrada es passaran 
diversos audiovisuals sobre fotografia i la seva professió (Missió a Kabul - 

Homenatge a Paco Elvira, Temps d’unir-se i lluitar, 20 ANYS...).

Dissabte, 8 d'abril
A les 12h inauguració exposicions al Castell Palau de la Bisbal de l’Empordà.

A les 19h projecció de la pel·lícula “One Hour Photo” de Mark Romanek 
al cinema Montgrí.

Dissabte, 15 d’abril
A les 11h, visita guiada i gratuïta al fons fotogràfic de la Fundació Vila Casas.

Dissabte, 22 d’abril
A la plaça de la Vila de 10 a 18’30h, trobada d’editorials de fotografia i fira de 

fotografies d’autor.

A les 12h xerrada d’en Pau Guerrero al Museu de la Mediterrània.

A les 17h xerrada d’en Samuel Aranda al Museu de la Mediterrania.

A les 19,15h, projecció de la pel·lícula “La sal de la Tierra” de Sebastian Salgado.

28-29 d’abril:
Taller de “Fotografia de carrer” impartit per en David Salcedo. 

Mercat de Torrella de Montgrí

FIRA DE FOTOGRAFIA
Torroella de Montgrí
A la plaça de la Vila de 10 a 18’30h

Trobada 
d’Editorials 

de Fotografia

 i Fira de 
Fotografies 

d’Autor

Mirades
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Taller de fotografia de carrer
amb David Salcedo

Horari del taller: 
Divendres, 28 d’abril , de 19 a 22’00 h
Teoria 

Sábado, 29 d’abril 
4 hores de pràctica (lloc a determinar).

Diumenge, 30 d’abril 
de 10 a 13h edició i comentari dels 
resultats de les fotografies.

Presentació
Fotografiar en cada moment, portar la
càmera sempre a sobre per no recordar 
les fotos que no he fet i ser mereixedor 
de l’atzar de fer-les. Fer que la mirada 
no s’acostumi al lloc on viu. La fotogra-
fia neix del no-res d’allò que aparen-
tment no té interès, es revela a través 
de la imatge com una cosa meravellosa, 
enigmàtic i important.

Sobre David Salcedo
David Salcedo nacido en Caravaca de la 
Cruz 1981 (Murcia). Parte de su trabajo 
se ha expuesto de forma individual en 
tres ocasiones en la librería Kowasa, 
además de otros centros expositivos de 
Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Bar-
celona, Girona, Granada, Murcia, Gi-
jón, Ourense y A Coruña. Así  como en 
festivales fotográficos como el “Autono 
Fotográfico Galego”, el “PA-TA-TA Fes-
tival” o el Sonimag foto. 

Cicle cinema i fotografia
Projeccions al cinema de Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí 

28, 29 i 30 d’abril 

Casa pastors, C/ Major , 31 One hour photo (2002)

Pel·lícula dirigida per Mark Romanek  
i interpretada per en Robin Wilians, el 
qual es posa en la pell d’un home que 
viu la fantasia d’un gran amor com si fos 
real. Les fotografies que la dona porta a 
revelar a la botiga seran el motor de la 
història. Posteriorment tot es complica 
quan descobreix que el marit enganya al 
seu amor idealitzat i voldrà fer justícia.

Dissabte, dia 8 d’abril, a les 19’15h

La sal de la tierra (2014)

Documental dirigit pel propi fill d’en 
Salgado, Juliano Ribeiro Salgado con-
juntament amb en Wim Wenders . El 
projecte anomenat “Genesis” on en 
Sabastian Salgado pretenia descobrir i 
fotografiar les parts del món on encara 
la mà de l’home no havia fet malbé, és 
el que es pot veure en aquest document 
de 100 minuts de duració. Una joia de 
pel·lícula tant pels amants de la fotogra-
fia com per a tothom.

Dissabte, dia 22 d’abril, a les 19’15H

8
ABRIL

22
ABRIL

Horari: 19’15h Horari: 19’15h

Entrada lliure Entrada lliure

Altres exposicions que es podran veure durant el Festival: 

Carlos Palacio
La felicitat inconscient ............................................................Museu de la Mediterrània

Mapi Rivera
Sinapsis ....................................................................................Fundació Vila Casas

Marti Boada i Teresa Romanillos
Poematges ...............................................................................Fundació Vila Casas

Anna Bahi
Percepcions  ............................................................................Fundacio Vila Casas

Jacques Léonard
Barcelona gitana  ....................................................................Fundació Vila Casas

Mirades
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Amb la  col·laboració de:

Amb el suport de:


