
La exposició fotogràfica més llarga del món
La Comissió de Festes Sant Martí de Cerdanyola del Vallès presenta part del fons fotogràfic 
que José Rodriguez Urbano ha cedit per homenatjar el 40è aniversari de la Festa de Tardor.

En un recorregut insòlit i divertit podrem descobrir-nos en les imatges que Pepe Urbano 
va captar mentre els cerdanyolencs gaudiem de la festa.

Cerdanyola és el Museu, els seus carrers, les diferents galeries i els vilatants són els models 
d’una exposició que ens parla de records, memòria i amor al poble.
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Moltes gràcies... 
Ens han ajudat a poder realitzar aquesta exposició, l’aportació d’un grapat de comerciants 

que han entès l’interès cultural i promocional d’un event com aquest. 
Evidenment sense el seu ajut no hagués estat possible poder-ho aconseguir, un ajut inestimable.

També volem agraïr de forma especial el recolzament del personal tècnic del nostre 
ajuntament per les seves facilitats i aportacions.

Aquesta serà una exposició divertida de debò!
Són 653 fotografies intencionadament barrejades fetes durant les Festes de la 
Tardor des de l’any 1978, que és quan va començar aquest viatge meravellós de 
recuperació de les festes populars a Cerdanyola. El joc de trobar-nos en els retrats 
farà que busquem tots els itineraris on hi haurà exposició. Això d’entrada. Però a 
més,  descobrir-se un mateix en un retrat ja posarà en marxa aquest esperit que 
tots portem dins de participar amb altres veïns i de passar-nos-ho bé, cosa que 
moltes vegades oblidem per culpa de les presses i la vida accelarada que portem. 

El joc més 
divertit

Proposta 
de Rècord 
Guinnes

Perquè l’Expo tingui una repercussió 
més gran als mitjans optarà com a 
Expo més llarga al Rècord Guinnes.

Concurs
interactiu

Proposta a la ciutadania de fer-se 
una selfie davant la pancarta i 
publicar-la a l’Instagram.

A la Plaça de l’Ajuntament el dia 8 de 
novembre a les 10,45 h. amb presèn-
cia de les autoritats locals, i per agrair 
als espònsors que ho han fet possible.

Acte de
presentació
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Nascut a Puertollano (Ciudad Real) l’any 1947, José Rodríguez Urbano s’instal·la amb 
la seva família de molt jovenet a Cerdanyola, on comença a descobrir la que seria la 
seva autèntica passió, la fotografi a. Ha aconseguit nombrosos premis en el món de la 
fotografi a i a Cerdanyola és considerat com el fotoperiodista més prolífi c i constant. 
Té imatges de la Cerdanyola que molts ja no recordem i, com no podia ser d’una altra 
manera, de la Festa de Tardor des de els seus orígens.
Ell ens ha volgut obsequiar amb la cessió del seu llegat fotogràfi c i nosaltres, com a 
persones agraïdes a qui ens obre aquesta fi nestra als records, també li volem oferir el 
nostre homenatge en forma d’exposició antològica.
Gràcies Pepe! 

 Qui és 
Pepe 
  Urbano
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On estarà
  l’exposició?


