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_del 20 de maig fins el 19 de juny_
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Inauguració divendres 20 de maig. 21.00h Casa Gòtica

Els membres del Grup de Fotografia d'Argentona (GFA) volem 
presentar-vos el V FESTIVAL DE FOTOGRAFIA ALFONS 
GÜELL.
Després de l'experiència recollida en les quatre edicions ante-
riors, hem introduït alguns canvis per tal d'augmentar l'oferta 
dels Festival en relació a l'activitat fotogràfica. És per això, que 
enguany hem concentrat el Festival en el temps, i hem aug-
mentat les activitats participatives. Amb aquests canvis volem 
que l'espectador sigui també "actor" en el món de la fotografia.

Així doncs, en aquesta 5ena edició podeu ser fotògraf, model, 
alumne . . . tot el que vulgueu ser. Només cal que mireu la pro-
gramació i participeu del que més us agradi.

Grup de Fotografia Argentona

Presentació:

Tallers de fotografia dies 11 de juny  i 
12 de juny

Taller de fotografia al carrer a càrrec de 
Calle 35.
Dia: 11 de juny
Lloc: Trobada davant la cafeteria Zurich 
de Plaça Catalunya (Bcn)
Hora: 10.00h - 14.00 h

El dia 11 de juny es farà sortida fotogràfi-
ca per els carrers de Barcelona acompan-
yats d’un fotògraf de Calle 35. Un cop 
acabat el taller qui vulgui podrà dinar amb 
els participants en el taller, per visualitzar, 
comentar i escollir les fotografies realitza-
des, fins les 17.00 h

Dia: 12 de juny
Lloc: Saló de Pedra
Hora: 12.00 h

El 12 de juny es dedicarà el mati a retocar 
i editar les fotografies escollides.

Preu: 50,00 € (no inclou desplaçament ni 
dinar)
Nº de compte per a fer l’ingrés:
2042 00 28 873300001991 
(Caixa Laietana)
Telèfons de contacte: 
93 797 24 19 - 658 49 49 06

Treballs fotogràfics amb els alumnes 
del P.Q.P.I. de l’Ajuntament 
d’Argentona

Lloc: Hort del rector
Hora: 21.30 h
Dia: 3 de juny

Exposició dels treballs fotogràfics realit-
zats com a suport visual dels seus escrits 
i lletres de rap. A càrrec dels alumnes del 
Programes de Qualificació Professional 
Inicial de l’Ajuntament d’Argentona

“Happening” fotogràfics

Lloc: Plaça Nova
Hora: 12.00 h (a confirmar)
Dia: 21 de maig i 4 de juny

Activitat oberta a totes les edats i a tots 
els nivells d’afició, cal tenir les càmeres a 
punt, ja que serà una sorpresa. 

Projeccions de fotografies a la fresca 
“Diàlegs fotogràfics” ; 
divergències en la globalització

Lloc: Hort del rector
Hora: 21.30 h

Els diàlegs fotogràfics pretenen esdevenir 
un espai de trobada i intercanvi d'idees 
sobre la fotografia i el món globalitzat en el 
qual ens veiem immersos.

Divendres 27 de maig: “Plàstic people” a 
càrrec de Belén Cerezo
Divendres 10 de juny: ”Dubailand” a 
càrrec d’ Aleix Plademunt
Divendres 17 de juny: “Tan lluny, tan a 
prop” a càrrec de Jordi Barreras.

Foto: Belén Cerezo

Activitats:

Retrats a la Plaça Nova

Lloc: Plaça Nova
Hora: 11.00 h - 14.00h
Dia: 29 de maig,  5 de juny i 19 de juny 
(pase de fotografies al Saló de Pedra de 
12.00-13.00 h) 

Activitat on els membres del GFA realit-
zarán retrats a tothom que estigui dispo-
sat.

Inauguració divendres 20 
de maig a les 21.00 h

Lloc: Casa Gòtica

Exposició “Trobades” de la fotògrafa 
membre del GFA  Marta Fernández. 

Exposició del 28 de maig al 19 de juny

Inauguració dia 28 de maig  
Hora:19.00 h
Lloc: Saló de Pedra

Exposició  a càrrec del col·lectiu Calle 35 
“La fotografia urbana com una expressió 
estètica i documental”.
Durant la inauguració es realitzarà una 
activitat a càrrec de Calle 35

Foto: Cesc Giralt

Exposició del 20 de maig al 19 de juny

Lloc: Àrea Bàsica de Salut (CAP)

Exposició fotogràfica col·lectiva del GFA 
amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat 
home-dona de l'Ajuntament d'Argentona, 
amb motiu del dia de la Salut de les 
Dones.

Foto: Raquel Romero

Exposició del 20 de maig al 19 de juny

Lloc: Aparador del “Sindicat”

Exposició de diferents càmeres fotogràfi-
ques antigues analògiques.

Exposició del 20 de maig al 19 de juny

Lloc: Aparador Alfons Güell

Exposició de fotografies històriques de la 
vila realitzades per Alfons Güell.

Foto: Jordi Egea

www.calle35.com

Exposicions:

Foto: Marta Fernández
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