
 
 

Audiovisual: Papua Nova Guinea, l’última terra desconeguda 
 
 

 
 

“L’objectiu del meu segon viatge a Papua Nova Guinea va ser per dos motius: visitar els Highlands per 
assistir a una de les cerimònies tribals més espectaculars que s’han fet mai: les Singsing de Goroka. Els 
grups mostren a la gent la seva cultura a través de les danses, de la música i, el que és més important, els 
ornaments que duen al cos i els maquillatges.  I  la segona oblidar-te que ets al segle XXI per tenir 
l’experiència de viure en llocs remots amb famílies senzilles, sense llum, amb una desconnexió total de la 
resta del món.”  
  
Durada..........: 59 minuts 
Volum............: 568 diapositives 
Guió i Fotografia: Jordi Llorens Estapé 
  
Jordi Llorens Estapé (Granollers) viatger i fotògraf de viatges a qui la curiositat, les ànsies permanents de veure i d’aprendre, 

el desig de conèixer cultures diferents l’ha portat a visitar més de cent països.  

  
És soci de la Sociedad Geográfica Española. Col·labora com a fotògraf de la UNESCO, del Magazine de la Vanguardia, de les Obres 
Socials de les Caixes Catalanes, de revistes de viatges i de mitjans de comunicació com ràdio televisió on col·labora en programes 
de viatges. Ha sortit en la secció de les Contras de La Vanguardia, el País i el Periódico, havent estat rebut en audiència privada 
pel rei Joan Carles I al palau de la Zarzuela en reconeixement al seu treball. 
  
És coautor d’un llibre de viatges, La vuelta al mundo en 80 lunas, de l’editorial SIRPUS i autor de les fotografies del llibre Mercats 
del món per Angle editorial. 
  
Algunes de les seves millors imatges han estat guardonades en diversos concursos internacionals. Això l’ha dut a presentar 
diferents exposicions itinerants. En destaquen: «Altres mirades, altres horitzons», «Mercats del món» i «La innocència d’una 
mirada».  
  



Més conegut, però, pels seus audiovisuals, l’autor ha sabut extreure l’ànima dels seus viatges per fer-nos compartir amb imatges 
la seva gran experiència: l’aventura de viatjar. 

  
www.jordillorens.com 
  
On              CASA ÀSIA · Sala Samarcanda, 3a planta 
  
Quan           Dilluns, 3 de maig, a les 19.30 h 
 
Preu              7 euros per als socis del ClubCasaÀsia 
                        10 euros altres 
 
 
Inscripció      
La inscripció prèvia és imprescindible i es pot fer abans del 27 d’abril per correu electrònic 
(club@casaasia.es) o per telèfon (93 368 08 36). També es pot presentar directament a InfoÀsia, Av. 
Diagonal, 373, de dilluns a divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h o per correu a l’adreça 
següent: 
InfoÀsia – Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona. 
 
L’import de l’entrada s’haurà d’abonar una setmana abans de la projecció a InfoÀsia o al compte corrent 
número 2100 3000 12 2201721286 de “La Caixa” a nom de l’activitat i del ClubCasaÀsia. A continuació, 
caldrà enviar a Casa Àsia (fax 93 368 03 33) una còpia del resguard de l’ingrés o transferència juntament 
amb el número de DNI i el nom de la persona que hi assistirà. 
 
ClubCasaÀsia es reserva el dret a cancel·lar qualsevol activitat en cas de no arribar a un mínim d’inscrits. 
Les dates i els horaris proposats són susceptibles de variació. 
 
Contacte: club@casaasia.es 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIA, AQUÍ I ARA 
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