
GRUP FOTOGRÀFIC "EL GRA 

 

 

 

Activitats LA NUU 

Cap de setmana 30 setembre i 1 d’octubre. Obertura del festival.   

 

Dissabte 30 setembre 

10.30 a 13.30 

Activitats fotogràfiques per a tota la família. 

Davant l’Antiga Estació de Rubí 

Participa grup fotogràfic El Gra. 

11.30h  

Visita guiada Un itinerari per la ciutat de Rubí tot seguint les obres 
fotogràfiques exposades a peu de carrer. El director i curador del 
Festival, Carles Mercader, ens explicarà les propostes d’aquesta 
edició. 

Sortida Punt d’Informació a l’Antiga Estació de Rubí 

  

Dijous 5 d’octubre 

19.30h 

Teatre: Balada de la dependència sexual  

Teatre La Sala 

  

  

 



Divendres 6 d’octubre. Conferència inaugural  

19.30h  

Inauguració oficial del festival 

Conferència de la fotògrafa egípcia Laura El-Tantawy. 

Festa d’inauguració 

Museu Municipal Castell (MMUC) 

  

Dissabte 7 d’octubre 

11.30h  

Visita guiada Un itinerari per la ciutat de Rubí tot seguint les obres 
fotogràfiques exposades a peu de carrer. El director i curador del 
Festival, Carles Mercader, ens explicarà les propostes d’aquesta 
edició. 

Sortida Punt d’Informació a l’Antiga Estació de Rubí 

  

Dissabte 14 d’octubre 

11.30h  

Visita guiada Un itinerari per la ciutat de Rubí tot seguint les obres 
fotogràfiques exposades a peu de carrer. El director i curador del 
Festival, Carles Mercader, ens explicarà les propostes d’aquesta 
edició. 

Sortida Punt d’Informació a l’Antiga Estació de Rubí 

  

 

 

 



Dimecres 18 d’octubre 

19.30h 

Conferència a càrrec d’Irene de Mendoza, curadora de l’exposició 

del CCCB “Fenomen Fotollibre” 

Auditori Biblioteca Rubí 

  

Divendres 20 d’octubre  

Screen_ fotografia i pantalla 

20.00 h 

  

Obertura: Recital poètic d’en Miriam Reyes 

Treballs fotogràfics audiovisuals.  

Espai NUUS 

  

Dissabte 21 d’octubre 

11.30h  

Visita guiada Un itinerari per la ciutat de Rubí tot seguint les obres 
fotogràfiques exposades a peu de carrer. El director i curador del 
Festival, Carles Mercader, ens explicarà les propostes d’aquesta 
edició. 

Sortida Punt d’Informació a l’Antiga Estació de Rubí 

  

  

 

 



Divendres 27 d’octubre 

19.30h 

“Narrar la luz, alcanzar su eco” Conferència de Juanan Requena 
amb Enric Montes. Els fotògrafs parlaran sobre el procés creatiu a 
la fotografia. 

  

Festa de cloenda 

Museu Municipal Castell (MMUC) 

  

  

Dissabte 28 i diumenge 29 d’octubre 

Taller de Juanan Requena “La meta es el camino” 

Museu Municipal Castell (MMUC) 

 


