
 

        
         Fundat l’any 1966 
 

 

      29na Festa de la Fotografia 

     Calella, 14 i 15 d’Abril 2012 

 
Benvolguts amants de la Fotografia, aquest any Foto-Film Calella celebra la 29na Festa de la 

Fotografia, dins dels actes del FESTIMATGE 2012. 

 

Els dies escollits son el dissabte 14i el diumenge 15 d’abril amb el següent programa: 

 

Dissabte 14 

De forma totalment lliure, vista a totes les exposicions que hi han a Calella i que formen part 

del Festimatge 2012 

 

21:30h Tertúlia Fotogràfica. Han confirmat las seva assistència, Tino Soriano (National 

Geographic), Enric Fernández Luna(professor de fotografia), Josep Guiolà (fotografia 

d’autor), Pere Puntí (Mundo Deportivo), Josep Andrés (bodegons amb escàner)...  

Lloc: Hotel Volga ( C.Jovara 350 ) 

 

Diumenge 15 

9:30 h Recepció i acreditacions 

Lloc: Plaça Conrad Prat 

10:00 h Esmorzar i  visita a les exposicions a la Fabrica Llobet. 

11:30 h Foto de Grup. 

12:00 h a 14:00 h Passejada fotogràfica amb models. (Accés lliure) 

14:30 h dinar, Hotel Volga ( C. Jovara 350 ) bufet lliure 

17:00 h Visita a les Exposicions fotogràfiques que hi ha dins el recinte de Calella 

 

Nota: Aquest programa podria tenir modificacions 

 

Preus: 

Modalitat A 

Estància d’una nit ( nit del 14 al 15 d’abril ) amb pensió complerta en l’ Hotel Volga (C.Jovara 350) 

Preu 45 € 

( Aquesta modalitat es paga directament al Hotel i cal anomenar que sou de la FESTA DE LA 

FOTOGRAFIA  al hora de fer la reserva ) tel: 93 769 18 00 

volga@grupflorida.es 

http://grupflorida.es/es/hotel/hotel-volga-de-calella/  

 

 

Modalitat B 

Preu de l’esmorzar: 5 € 

Preu del dinar: 20 € 

Aquesta modalitat es paga per ingrés a la compte de la Caixa 

2100 0022 14 0200140627 

 

Per més informació: Tel 646 65 35 02 

Mail:    foto@fotofilmcalella.org 

( per tots aquells que vulgueu venir, us agrairíem que us poséssiu en contacte via mail amb nosaltres, 

això agilitzaria molt més el procés d’acreditació). 

 

Salutacions cordials i animeu-vos a venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://grupflorida.es/es/hotel/hotel-volga-de-calella/

