Comunicat de Premsa
Calvià, 21 de juliol de 2017

L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ PRESENTA EL PRIMER NÚMERO DE LA COL·LECCIÓ
CALVIÀ, FOTOGRAFIA DE PREMSA, AMB EL LLIBRE DE FOTOGRAFIES DEL
FOTOPERIODISTA JOAN LLOMPART TORRELLÓ
Es presenta el dia 25 de juliol en la inauguració de l'Exposició
Amb l'edició del primer número de la Col·lecció Calvià, Fotografia de Premsa, l'Ajuntament
engega una col·lecció de publicacions que tendrà continuïtat dedicada a la fotografia en
premsa que arranca amb un recull d'imatges del fotoperiodista Joan Llompart Torrelló, que
recorren el territori i la història del municipi amb fotografies captades per Torrelló des de fa
50 anys.
La Col·lecció Calvià, Fotografia de Premsa vol donar valor a la importància que té el
fotoperiodisme en la memòria dels pobles, esdevenint en un preuat testimoni dels
diferents moments de la seva història política, social, cultural i de successos.
La publicació arranca amb imatges en blanc i negre del fotoperiodista Joan Llompart
Torrelló que va exercir la seva tasca professional al llarg de 40 anys al Diario de Mallorca,
i que conserva un important arxiu, una petita part del qual apareix en el llibre que el propi
autor ha titulat 'Calvià ahir'. Es tracta d'una recopilació d'imatges d'un important valor per
la història del municipi.
El proper dimarts, 25 de juliol, a la Sala d'exposicions de l'Ajuntament, es presentarà el
llibre i s'inaugurarà una exposició amb 57 fotografies que estan incloses en el llibre, i que
romandrà fins el dia 13 d'octubre, a càrrec del batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i
amb l'assistència de l'autor Joan Llompart Torrelló.
La presentació i inauguració tendran lloc dimarts, 25 de juliol, a les 19:30 h., a la
Sala d'exposicions de l'Ajuntament de Calvià (Carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1).
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Comunicado de Prensa
Calvià, 21 de julio de 2017

El AJUNTAMENT DE CALVIÀ PRESENTA EL PRIMER NÚMERO DE LA COL·LECCIÓ
CALVIÀ, FOTOGRAFIA DE PREMSA, CON EL LIBRO DE FOTOGRAFÍAS DEL
FOTOPERIODISTA JOAN LLOMPART TORRELLÓ
Se presenta el día 25 de julio en la inauguración de la Exposición
Con la edición del primer número de la Col·lecció Calvià, Fotografia de Premsa, el
Ajuntament pone en marcha una colección de publicaciones que tendrá continuidad
dedicada a la fotografía en prensa que arranca con una compilación de imágenes del
fotoperiodista Joan Llompart Torrelló, que recorren el territorio y la historia del municipio
con fotografías captadas por Torrelló desde hace 50 años.
La Col·lecció Calvià, Fotografia de Premsa quiere dar valor a la importancia que tiene el
fotoperiodismo en la memoria de los pueblos, convirtiéndose en un preciado testigo de los
diferentes momentos de su historia política, social, cultural y de sucesos.
La publicación arranca con imágenes en blanco y negro del fotoperiodista Joan Llompart
Torrelló que ejerció su tarea profesional a lo largo de 40 años en el Diario de Mallorca, y
que conserva un importante archivo, una pequeña parte del cual aparece en el libro que el
propio autor ha titulado 'Calvià ahir'. Se trata de una recopilación de imágenes de un
importante valor para la historia del municipio.
El próximo martes, 25 de julio, en la Sala de exposiciones del Ajuntament, se presentará
el libro y se inaugurará una exposición con 57 fotografías que están incluidas en el libro, y
que permanecerá hasta el día 13 de octubre, a cargo del alcalde de Calvià, Alfonso
Rodríguez Badal, y con la asistencia del autor Joan Llompart Torrelló.
La presentación e inauguración tendrán lugar el martes, 25 de julio, a las 19:30 h.,
en la Sala de exposiciones del Ajuntament de Calvià (Calle Julià Bujosa Sans, batle,
1).
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