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23 de gener del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Fira. Del 27 al 29 de gener el Centre d’Activitats La Farga és la seu de la segona edició del Saló del Cinema i les Sèries

Aficionats i professionals del cine
i les sèries se citen a L’Hospitalet

L

a ciutat torna a ser el punt
de trobada dels amants del
setè art. El Centre d’Activi·
tats La Farga allotjarà, del 27
al 29 de gener, el segon Saló del Ci·
nema i les Sèries, coorganitzat amb
Cinemaworld.
L’esdeveniment, que l’any passat
va aplegar 20.000 visitants, comp·
tarà amb més de 114 expositors del
món del cinema com distribuïdores,
productores, festivals, plataformes
en línia, llibreries o escoles de cine·
ma. Enguany, els robots seran els
protagonistes del certamen.
Els aficionats de les sèries hi po·
dran descobrir les darreres novetats
d’alguns canals de televisió com
Cosmo TV, AXN, Calle 13 o TNT,
que també disposaran d’espais inte·
ractius de les sèries de més renom.
Un dels plats forts del saló seran
les xerrades. En total 35 propostes
que giren entorn del guió, les ban·
des sonores, els assassins en sèrie,
els efectes especials o els robots
per conèixer més de prop aquestes
temàtiques.
Entre els convidats destaquen
el director de cinema hospitalenc
Juan Cruz; el director d’Eva i Toro,
Kike Maíllo; el creador del Ministerio

Taller de caracterització cinematogràfica a l’edició del saló de l’any passat

Els directors Juan
Cruz i Kike Maíllo
o l’actor Roberto
Álamo en són alguns
dels convidats

del Tiempo, Javier Oliveras, i l’actor
guanyador d’un Goya, Roberto
Álamo, que explicarà com crea els
personatges.
A més, el saló s’obre a la ciutat
oferint taules rodones gratuïtes.
José Luis Montesinos, Mar Coll,
Marc Crehuet i Belén Macías ex·
plicaran la seva experiència en la

direcció cinematogràfica. I experts
en efectes especials com l’empresa
DDT Efectes Especials (El laberinto
del Fauno) o In Extremis desgrana·
ran tots els secrets de les seves pro·
duccions. Per participar-hi, només
cal inscriure-s’hi prèviament.
La improvisació és una eina clau
per a molts actors i actrius. El saló

ofereix un espectacle a càrrec d’Im·
proshow i també un slam d’escriptura
en viu on els participants escriuran
petits relats.
El vessant solidari també és pre·
sent al saló amb un Verkami en viu
per a 16 projectes que busquen
finançament.
Els robots més emblemàtics
Terminator, Mazinger Z o Johnny
5 formen part d’una de les sis
mostres expositives del saló que
s’instal·laran al recinte de La Farga.
L’exposició SyFy portarà materials
originals i rèpliques de pel·lícules
com Robocop, Blade Runner, Regreso al futuro o Freddy Krueger.
També serà possible al saló veure
de prop el cotxe de Gran Torino, un
Delorean i un parell d’Aston Martin
que apareixen en les mítiques pel·
lícules de James Bond.
I per als amants de Joc de trons,
compta amb un espai amb diferents
materials i una activitat de realitat
augmentada. A més, les cinc associ·
acions principals d’Star Wars expo·
saran nous continguts sobre aquesta
saga en una mostra més àmplia que
la de l’any passat.
El preu de l’entrada diària és de 7
euros. Els menors de 4 anys hi tenen
accés gratuït mentre que, dels 4 als
14 anys, el cost és de 3,50 euros.
També hi ha disponible un abona·
ment de tres dies que es pot adquirir
per 16 euros. y
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Més info: www.salondelcine.com

