
 

  

 

Exposició fotogràfica 
Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga 

Premi Nacional Entitat 2010 - CEF 

Premi Entitat d'Honor 2010 - FCF 

Medalla Bronze - 6 Copa del Mon de Clubs FIAP 
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Àlex Rovira i Francesc Miralles 
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Fitxa Tècnica 

Exposició de fotografies dels alumnes de Book i Projecte de l’AFTDAO. 

Consta de 11  fotografies de 40x50 una de cada autor, impreses amb 

paper Canson ( BARYTA Photographique 310 g/m² ). 

Impressora Epson Epson Stylus Pro 7900. 

 

 

Explicació 

Un cor ple d’estrelles, una història d’amor.  

La cruesa d’un hivern llarg i fred es resisteix a abandonar la ciutat de 

Selonsville, als Andes, que es recupera de les ferides de la guerra. En un 

orfernat, Michael i Eri, amics inseparables, contemplen des de la teulada 

el cel nocturn. Cap dels dos no sap que, al matí següent, Eri no 

despertarà. Ha entrat en coma profund i els metges són incapaços de 

trobar una solució que li torni la vida. Només Michael podrà canviar el 

destí de la nena guiada pels consells d’una sàvia àvia. El petit haurà de 

localitzar nou persones i confeccionar amb retalls de la seva roba un cor. 

Perquè aquest funcioni necessita trobar el secret de l’amor il·limitat que 

s’amaga en el més profund de la seva ànima. 
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Fotògrafs 

 Conxita Guitart 

 Daniel Igea 

 Fani Vilalta 

 Jaume Cortina 

 Josep Xoy 

 Màrius Ferrer 

 Marta Pont 

 Miquel Altarriba 

 Oriol Galera 

 Raül Font 

 Rogeli Guitart 
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