Dissabte
14 de juny de 2014
Castell
de Palol de Revardit
(Pla de l’Estany
Girona)

20è aniversari
PROGRAMA D’ACTIVITATS
10:30 h
Benvinguda per part del president del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i alcalde de Palol de Revardit, Jordi Xargay, i del secretari
general del Sindicat de la Imatge UPIFC, Pere Monés.
10:40 > 11:10 h
Xerrada de Tino Soriano (UPIFC) > Viatjar, fotografies i històries
Fotògraf de fotoperiodisme i viatges, col·laborador d’El País
Semanal, el Magazine de La Vanguardia, Viajar, Geo, Paris Match,
L’Express, Los Angeles Times i Der Spiegel, entre d’altres. Des del
2001 és fotògraf de National Geographic Society. Ha obtingut
premis per la seva obra fotogràfica de la Unesco, l’OMS
i la fundació World Press Photo, entre d’altres.
www.tinosoriano.com
11:10 > 11:30 h
Presentació de L’Agenda de la Imatge núm. 64 (1/2014) dedicada a
Paco Elvira, a càrrec d’Andrea Elvira, filla de l’autor, i Lluís Salom,
director de L’A.
11:30 > 12:15 h
Xerrada de Clemente Bernad (UPIFC) > Desvelados
Fotògraf i cineasta. Viu a Pamplona, és membre de l’agència italiana
Contrasto i desenvolupa la seva activitat com professional
independent, docent i articulista.
http://clemente.4ormat.com/
12:15 > 13 h
Xerrada de David Couso i passi del documental Una mosca
en una botella de Coca-Cola
David Couso -germà de José Couso, reporter gràfic assassinat
per l’exèrcit dels EEUU durant la guerra de l’Irak- és portaveu
de la associació de Hermanos, Amigos y Compañeros (HAC)
de José Couso que treballa en la investigació i denúncia de crims
de guerra contra periodistes i en l’impuls del periodisme
independent i ciutadà. El documental analitza els mitjans de
comunicació que operen a l’Estat espanyol i la seva forma
de tractar als governs populars d’Amèrica Llatina.
13 > 14 h
Xerrada d’Eduard Bertran > Educar o ensenyar fotografia?
Doctor en Comunicació Audiovisual (UAB, 2003), llicenciat
en Belles Arts (UB, 1992) i diplomat en Fotografia (IEFC, 1985).
Des de l’any 1986, imparteix classes a l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya (IEFC). L’any 2012 assumeix la direcció de l’IEFC. Des
de l’any 1993 és professor associat de la UAB en les assignatures
Teoria i Tècncia de la Fotografia, Teoria i Tècnica del Fotoperiodisme i
Gèneres Fotogràfics.
http://www.iefc.es/escola/ed-eduard-bertran.php
14 > 16 h Dinar
Dinar popular, als voltants del castell, que constarà de paella
o fideuà, carns, beguda i postres, amb un cost aproximat
d’entre 10 i 12 €. Cal fer una preinscripció no més tard del diumenge
8 de juny al correo aniversariupifc@gmail.com, indicant nom i
cognom, posant «dinar» a l’assumpte.
16 > 17 h
Xerrada de Joan Guerrero (UPIFC) > Fragments de realitat
Fotoperiodista de llarga i reconeguda trajectòria professional,
ha col·laborat, entre d’altres, en El Periódico de Catalunya i El País.
http://fotografojuanguerrero.blogspot.com.es/
17 > 17:45 h Presentació del Codi de bones pràctiques del sindicat.
Hi intervindran Stefano Buonamici, secretari d’acció cultural del
Consell Directiu, i Lluís Salom, secretari d’organització.
www.upisindi.cat/
17:45 > 19:30 h
Passi del documental Vencidxs
Estrena oficial a les comarques gironines. Presentació d’Aitor
Fernández, productor i director. Vencidxs és un documental i un
llibre sobre 107 represaliats pel franquisme. Un projecte periodístic
que reivindica la memòria històrica.
http://vencidxs.com/es/
19:30 h Cloenda
Tots aquests actes es realitzaran en la sala d’actes
de l’Ajuntament de Palol de Revardit
(justament al davant del castell).
EXPOSICIONS
Del 14 de juny al 14 de juliol de 2014
20 anys / 20 autors
Exposició col·lectiva que recull una mostra de 20 prestigiosos
i reconeguts fotògrafs afiliats al sindicat.
> Sala gran del castell <
Josep M. Alguersuari • Pilar Aymerich • Arnau Bach • Pepe Baeza
Sandra Balsells • Javier Bauluz • Consuelo Bautista • Clemente Bernad
Carlos Bosch • Joan Colom • Paco Elvira • Eugeni Forcano
Antonio Gálvez • Joan Guerrero • Fernando Moleres • Txema Salvans
Gervasio Sánchez • Tino Soriano • Joan Tomàs • Anna Turbau

L’ofici d’informar
Exposició de Ricard Garcia Vilanova (UPIFC).
> Sala 2 d’exposicions en el castell <
Col·lectiva del Pla de l’Estany
Exposició de fotògrafs de la comarca.
> Passadís del castell <
DURANT TOT EL DIA
Mercat de la fotografia
Ubicat en els mateixos jardins del castell, on es podrà exposar,
vendre i bescanviar llibres, treballs i material fotogràfic.
Audiovisuals
Passi permanent d’audiovisuals en una de les sales del castell,
entre els quals destaquen 20 anys de UPIFC, un recull de fotografies
d’afiliats al sindicat.
També hi haurà un espai de descans en la sala-cafeteria
del castell.
ENTRADA LLIURE
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