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Aprendre a crear amb calma i

reflexivament, objectiu d’un
audiovisual que es roda a la
llera del Gaià
27 març 2021
Amb l’objectiu de vincular l’art, el municipi i l’entorn
natural de la llera del riu Gaià, l’Ajuntament d’Altafulla
col·labora en un projecte audiovisual que aquests dies s’ha
filmat a la zona. Es tracta d’una pel·lícula col·lectiva que
posarà en valor les diferents mirades que pot tenir la creació
artística.

Els responsables del projecte audiovisual són l’altafullenc
Cristopher Ruiz i Ingrid Ferrer. Ells han creat el projecte
multimèdia www.dospunts.org que proposa donar al missatge el

valor que es mereix i en aquest cas amb la col·laboració dels
usuaris de la Fundació Onada de Torredembarra. A ells se’ls
ofereix igualment la possibilitat de convertir-se en creadors
i donar a conèixer la seva mirada artística.
El film es roda en Super 8 que és un format analògic que
encaixa a la perfecció amb aquesta idea de la creació
artística pausada, reflexiva i deixant de banda la immediatesa
dels actuals sistemes de gravació com podrien ser els telèfons
mòbils.
L’Ajuntament d’Altafulla, a través de la regidoria de Cultura,
hi ha col·laborat amb una aportació econòmica de 500 euros. Un
cop enllestit el treball es podrà veure en una projecció
pública a Altafulla, que està prevista a principis d’estiu.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació

Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club

gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a

certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

