
FESTIVAL de FOTOGRAFIA del POBLENOU de BARCELONA

Fotografies: Mònica Lop / Inés Sánchez / Eva Capdevila.



El FOTOCLUB POBLENOU

Fotografies: Josep Maria March  /  Jordi Mestrich  /  Joan Buch.

Som una associació fotogràfica amb onze anys 
de vida, arrelada al Poblenou, amb vocació per 
a promoure la fotografia i molta il·lusió i energia 
per generar nous reptes. 

És amb aquest punt de partida que, l’any 2019 
i per iniciativa d’alguns socis, va néixer la pro-
posta d’organitzar una biennal de fotografia, que 
inclogués activitats entorn d’aquest àmbit.

Aquest projecte, encara embrionari, va quedar 
sobtadament aturat amb l’arribada, l’any 2020, 
de la Covid-19 i va restar així fins al 2022 mo-
ment en què, amb la normalització de les activi-
tats socials, la idea es va reprendre amb força. 

Amb aquest festival el Fotoclub Poblenou pretén 
impulsar l’art de la fotografia al Poblenou, al 
districte de Sant Martí i a la ciutat de Barcelona. 

Un festival que rep el nom de FotoFest i que 
us presentem a continuació.



Preparem tot un seguit d’activitats obertes al públic 
en general: 

XERRADES sobre fotografia impartides per fotògrafs 
professionals.

TALLERS  sobre tècnica fotogràfica.

VISITES GUIADES tot fent ruta per les diferents 
exposicions i en conseqüència pel barri del Poblenou.

CONCURSOS de fotografia.

RAL·LI FOTOGRÀFIC obert a tothom qui vulgui re-
córrer el barri buscant la millor fotografia.

Treballem per a oferir un ventall d’exposicions atractiu 
per a tothom a qui agradi la fotografia:

  •  Contactant amb reconeguts i reconegudes professio-
nals de la fotografia perquè exposin la seva obra.

  •  Obrint les portes a participar a altres associacions 
fotogràfiques de Catalunya i la Catalunya Nord.  

  •  Muntant exposicions col·lectives i individuals de so-
cis/es del Fotoclub Poblenou.

  •  Muntant una exposició de fotografia 3D, una de les 
seccions del Fotoclub Poblenou.

  •  Homenatjant fotògrafs i fotògrafes consagrats. 
Enguany (2022), Josep Reinoso. Fotògraf aficionat 
del Poblenou, actiu entre els anys 50 i 70 del segle 
passat i guanyador diversos premis nacionals de 
fotografia.

ACTIVITATS

 Xerrada amb la fotògrafa Montse Garcia  /  Taller de fotografia macro al Casal de Barri del Poblenou  /  Muntatge de l’exposició “Iniciació a la fotografia nivell 2” i taller d’aigua al Casal de Barri del Poblenou.



El Fotofest tindrà una durada total de disset dies.

INAUGURACIÓ,    4     de novembre de 2022.

CLAUSURA,        20   de novembre de 2022.
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Fotografies: Paco Monforte  / Jaime Mediavilla  /  Joan Coll.



ESPAIS D’EXPOSICIÓ

CAN FELIPA. PALO ALTO BARCELONA.CENTRE MORAL i CULTURAL 
del POBLENOU.

CASINO L’ALIANÇA 
del POBLENOU. EIX COMERCIAL del POBLENOU. TORRE de les AIGÜES.

CENTRE de BARRI BAC DE RODA.

BIBLIOTECA MANUEL ARRANZ 
(CAN SALADRIGUES).

CASAL de BARRI LA LLACUNA. CA L’ISIDRET.

CASAL de BARRI POBLENOU.

Després de contactar amb les entitats poblenovines, i 
havent copsat l’interès que la proposta ha despertat en 
la majoria d’elles, us presentem les que, de moment, 
han confirmat la seva voluntat a formar part activa en 
el projecte. 



ORGANITZACIÓ

Diferents comissions de treball formades pels socis del 
Fotoclub són les responsables de concretar i coordinar 
els àmbits de treball necessaris per a la materialització 
de l’esdeveniment:

• Relació amb la Coordinadora d’Entitats.

• Gestió amb els locals d’exposició.

• Relació amb els expositors. 

• Publicitat i comunicació externa.

• Finances.

• Relacions externes – Revista Poblenou. 
 
• Comunicació interna. 

• Activitats paral·leles. 

• Coordinació general.

PLA DE COMUNICACIÓ

Creació d’una pàgina web per a exposar-hi 
tota la informació de l’esdeveniment. Web que 
s’anirà actualitzant periòdicament per tal de 
mantenir al dia les novetats referents al Foto-
Fest.
 
Entrades a les xarxes, inclosa la xarxa d’entitats 
de Barcelona.

Comunicat informatiu a totes les entitats foto-
gràfiques de Catalunya.

Participació o inclusió de la Biennal a l’agenda 
ciutadana de Barcelona.

Publicació de cartelleria i programes de mà 
informatius de les activitats i localització de les 
diferents exposicions i activitats.

Reunions de treball al Casal de Barri del Poblenou. Fotografia: Martí Parés. 



Volem  crear un esdeveniment al Poblenou i a Barcelona 
centrat en el món de la fotografia.

Volem  promoure experiències, tècniques i estils fotogràfics 
diversos.

Volem  potenciar la col·laboració entre entitats totes amb el 
mateix objectiu comú.

Volem  fomentar la cultura de la imatge posant-la a l’abast 
del públic en general.

Fotografies: Jordi Mestrich  /  Klaudia Mandl  /  Jordi Casademont  /  Joan Buch  /  Judith Aranich.



www.fotofest.cat 
fotofest@fotoclubpoblenou.cat

Ens avala una experiència, de més de deu anys organitzant exposicions, concursos, 
tallers, formacions, sortides... Sentim  passió  per la fotografia i volem contribuir, 
com d’altres entitats del Poblenou, a continuar dinamitzant la vida social del nostre 
barri.

És per això i per la il·lusió que ens mou a fer fotos i a compartir-les que engeguem 
aquest projecte.

Esperem que el gaudiu amb nosaltres.

MOLTES GRÀCIES.

FOTO
CLUB
POBLENOU

Fotografies: Daniel Vasco Cerrillo   /  Joan Masats  /  Klaudia Mandl  /  Manel Garcia.


