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FotoFest, Festival de Fotografia del Poblenou  
  

Del 4 al 20 de novembre té lloc a Barcelona el FotoFest, el primer Festival de Fotografia del 

Poblenou, una altra proposta d’aquesta zona en ebullició cultural.  

El Fotoclub Poblenou, després de més deu anys realitzant tota mena d’activitats i convertir-se en 

l’entitat fotogràfica de referència del districte, afronta ara un nou repte: organitzar un gran festival 

fotogràfic, amb dotze exposicions simultànies en nou edificis emblemàtics del Poblenou,  

complementat amb nombroses activitats participatives.  

Al FotoFest podrem veure artistes de reconegut prestigi, com Pepe Encinas, el fotoperiodista 

barceloní convertit en un veritable caçador d’escenes sorprenents als carrers d’aquesta ciutat. El 

títol de la seva exposició, “L’ull que camina” diu molt de com veu la fotografia. També el belga, 

establert a Barcelona, Pierre Radisic, ens sorprendrà amb una original visió creativa, còsmica, del 

cos femení.  I Jordi Reinoso, que incansable va registrar el dia a dia de la vida urbana, social i artística 

de la ciutat i del Poblenou al llarg  del segle XX, del qual es podran veure imatges inèdites.  

En aquesta primera edició hi ha dos fotoclubs convidats. El Photoclub Prades-Conflent, de la  

Catalunya Nord, que exposa una fascinant mostra sobre el bosc ancestral, ara en perill, titulada “El 

bosc sensible”. I el Càmera Club Sabadell, amb una selecció d’obres que volen ser mostra del treball 

actual d’aquest club de setanta-cinc anys d’història. Un altre plat fort del festival és l’exposició 

d’imatges 3D i la important col·lecció d’equipament per visualitzar o projectar aquestes imatges, 

que constitueix una de les més importants del país.  

Una de les seus centrals del FotoFest serà el conegut centre de creació artística Palo Alto Barcelona, 

que acollirà en el seu atractiu espai industrial recuperat, dues de les principals mostres. L’altra serà 

el Casal del Poblenou, seu del Fotoclub organitzador, al cor de la Rambla del Poblenou. Allà es podrà 

veure l’exposició del Photoclub Prades-Conflent, a més de la col·lecció de fotos guanyadores de 

concursos del Fotoclub Poblenou.  

A les dues seus també tindran lloc les nombroses activitats paral·leles en les quals podrà participar 

tothom. Des de tallers teòrics i pràctics de flaix o de fotografia de carrer, fins a conferències i 

col·loquis sobre fotografia amb mòbil o d’esdeveniments o del firmament nocturn. També destaca 

un ral·li fotogràfic, en el que es plantejaran tres reptes sorpresa a les persones que vulguin 

competir.   

Però aquestes propostes no esgoten l’oferta, més activitats i més exposicions estaran a l’abast 

durant les dues setmanes llargues que durarà el FotoFest, sense oblidar-nos dels interessants 

edificis que també albergaran algunes de les mostres, com el Casino l’Aliança, el Centre Moral i 

Cultural, el centre Can Felipa o la Biblioteca Manuel Arranz.   

La visita a aquest festival dona l’oportunitat de passejar per l’acollidor i excitant Poblenou, amb la 

que encara és, segurament,  la rambla més autèntica de Barcelona, que va des de la Gran Via fins a 

la platja. Moltes botigues de l’Eix Comercial del Poblenou també participaran en el festival, 

mostrant fotos a votació i amb premis.  Totes les exposicions i activitats són d’entrada lliure, un 

al·licient més per no perdre’s aquest esdeveniment. Tota la informació detallada es pot trobar a la 

web del festival fotofest.cat. 

  

https://fotofest.cat/
https://fotofest.cat/
https://www.fotoclubpoblenou.cat/
https://www.fotoclubpoblenou.cat/
https://fotofest.cat/
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FotoFest, Festival de Fotografía del Poblenou 
 

Del 4 al 20 de noviembre tiene lugar en Barcelona el FotoFest, el primer Festival de Fotografía del 

Poblenou, una nueva propuesta de esta zona en ebullición cultural. 

El Fotoclub Poblenou, después de más diez años realizando todo tipo de actividades y convertirse 

en la entidad fotográfica de referencia del distrito, afronta ahora un nuevo reto: organizar un gran 

festival fotográfico, con doce exposiciones simultáneas en nueve edificios emblemáticos del 

Poblenou, complementado con numerosas actividades participativas. 

En el FotoFest podremos ver a artistas de reconocido prestigio, como Pepe Encinas, el 

fotoperiodista barcelonés convertido en un verdadero cazador de escenas sorprendentes en las 

calles de esta ciudad. El título de su exposición, “El ojo que anda” dice mucho de cómo ve la 

fotografía. También el belga, afincado en Barcelona, Pierre Radisic, nos sorprenderá con una 

original visión creativa, cósmica, del cuerpo femenino. Y Jordi Reinoso, que, incansable, registró el 

día a día de la vida urbana, social y artística de la ciudad y del Poblenou a lo largo del siglo XX, del 

que podrán verse imágenes inéditas. 

En esta primera edición hay dos fotoclubs invitados. El Photoclub Prades-Conflent, de la Catalunya 

Norte, que expone una fascinante muestra sobre el bosque ancestral, ahora en peligro, titulada 

"El bosque sensible". Y el Càmera Club Sabadell, con una selección de obras que quieren ser 

muestra del trabajo actual de este club de setenta y cinco años de historia. Otro plato fuerte del 

festival es la exposición de imágenes 3D y la importante colección de equipo para visualizar o 

proyectar estas imágenes, que constituye una de las más importantes del país. 

Una de las sedes centrales del FotoFest será el conocido centro de creación artística Palo Alto 

Barcelona, que albergará en su atractivo espacio industrial recuperado, dos de las principales 

muestras. La otra será el Casal del Poblenou, sede del Fotoclub organizador, en el corazón de la 

Rambla del Poblenou. Allí se podrá ver la exposición del Photoclub Prades-Conflent, además de la 

colección de fotos ganadoras de concursos del Fotoclub Poblenou. 

En ambas sedes también tendrán lugar las numerosas actividades paralelas en las que podrá 

participar cualquier persona. Desde talleres teóricos y prácticos de flash o fotografía de calle, 

hasta conferencias y coloquios sobre fotografía con móvil o de eventos o del firmamento 

nocturno. También destaca un rally fotográfico, en el que se plantearán tres retos sorpresa a 

quien quiera competir. 

Pero estas propuestas no agotan la oferta, más actividades y más exposiciones se podrán visitar 

durante las dos semanas largas que durará el FotoFest, sin olvidarnos de los interesantes edificios 

que también albergarán algunas de las muestras, como el Casino l'Aliança , el Centro Moral y 

Cultural, el centro Can Felipa o la Biblioteca Manuel Arranz. 

La visita a este festival da la oportunidad de pasear por el acogedor y excitante Poblenou, con la 

que todavía es, seguramente, la rambla más auténtica de Barcelona, que va desde la Gran Vía 

hasta la playa. Muchas tiendas del Eix Comercial del Poblenou también participarán en el festival, 

mostrando fotos a votación y con premios. Todas las exposiciones y actividades son de entrada 

libre, un aliciente más para no perderse este evento. Toda la información detallada puede 

encontrarse en la web del festival fotofest.cat.  

https://fotofest.cat/
https://www.fotoclubpoblenou.cat/
https://fotofest.cat/


 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

 

Estan disponibles en més resolució aquestes i altres imatges, i més informació a fotofest.cat/premsa. 

https://fotofest.cat/premsa/

