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Editorial

Ha passat la Fira que és una de les activitats que més feina ens dóna.
Tenim a tocar l’organització dels propers cursets de fotografia i cinema. Hem començat a rebre també els primers curtmetratges del
proper Trofeu Torretes i s’acosten les festes Nadalenques. Aquest mes
d’octubre comença la 49a. edició de la Lliga Social de Fotografia i
encara estem en temps de pandèmia, que segurament anirà anant a
la baixa. El dilluns 30 d’agost va tenir lloc la reunió que va decidir les
noves bases de la nostra competició social, que trobareu en aquest
Portaveu. És hora de fer una repassada a les activitats dutes a terme i
posar fil a l’agulla per embastar el Festimatge 2022, una edició que té
el repte de la celebració mundial del CENTENARI del CINEMA 9,5 un
format que ha estat el “pare” de tots els formats familiars i amateurs.
De feina no ens en faltarà...

La Lliga
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Bases de la 49ena Lliga Social de fotografia
de Foto-Film Calella - 2021 / 2022
PARTICIPANTS Els socis de Foto-Film Calella
MODALITAT Paper/Digital: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a
TEMÀTICA
MIDES

IDENTIFICACIÓ
ADMISSIÓ
JURAT

EXPOSICIÓ

·
·

la Lliga.
Caldrà presentar les obres en AMBDÓS formats obligatòriament
La temàtica variarà segons les entregues (en l’apartat de dates
s’especifiquen convenientment )
Paper: Imatge fotogràfica lliure. Presentades en un suport rígid de 40x50
i sense enmarcar.
Digital: Com a màxim un dia abans del dia del lliurament, caldrà
que envieu per mail a (foto@fotofilmcalella.org) la vostra foto :
en format jpg , amb una resolució a 72 pp i amb la mida del cantó mes llarg
de la foto no superior a 1600 píxels.
Aquest fet dona per entés de que pot ser publicada a la plana
WEB de FFC
El nom de l’autor al dors de les obres i al mail.
Paper : Rigorosament a partir de les 22 hores fins les 22,30 h.
Digital : Rigorosament Un dia abans del lliurament a

foto@fotofilmcalella.org
La puntuació final sortirà en base al promig dels 2 valors següents:
Valors donats pels jurats presencials a l’entrega (que puntuaran totes les fotos
en el format paper mentre es fa el comentari comú d’aquestes, projectades).
Valors donats per agrupacions de fora i dins de Catalunya a les que
s’enviaran les fotos digitalment.
Es començarà a fallar a partir de les 22,30 h. (Preguem màxima puntualitat)
Les fotos en paper, podran ser retirades després de cada veredicte, però
segons el calendari del curset podria ser que quedin a l’entitat degudament
protegides mentre es faci el curset de fotografia.
Tots els segons DIVENDRES de cada mes.
08-10-2021 tema Lliure

LLIURAMENTS 12-11-2021 tema Lliure

PREMIS

10-12-2021 tema Foto relacionada amb un dels 7 Pecats Capitals
14-01-2022 tema Lliure
11-02-2022 tema Lliure
11-03-2022 tema Foto amb tema Minimalista
08-04-2022 tema Lliure
13-05-2022 tema Lliure
Tindran premi:
A) Per ordre de millor puntuació, i fins a un 10% del nombre total de
participants.

ALTRES

NOTA
MPORTANT

1) A partir de les 22:30 es procedirà a la projecció en format digital d’obres
perquè els assistents que vulguin, puguin participar activament amb les
seves opinions, comentaris i valoracions. Tot recordant que el que es pretén és conèixer els detalls de la tècnica o les ideés que hi ha darrera de
cada obra.
2) La puntuació final de la lliga sortirà de la suma de cada una de les 8
entregues.
3) En el cas que pel tema COVID no es pogués fer l’acte presencial, els
lliuraments serien solament digitals, la puntuació seria únicament la
del jurat exterior i es faria, el mateix divendres d’entrega, una sessió
telemàtica conjunta on es podrien comentar totes les fotos.
4) Segons com evolucionin les directrius dictades pel Govern podem modificar el sistema telemàtic per presencial, avisant a tots els participants amb
el temps convenient.
5) El fet de participar en aquesta Lliga implica l’acceptació d’aquestes BASES.
6) L’entitat organitzadora, FFC, resoldrà tots els casos no previstos.
Donat que encara les condicions sanitàries no permeten grups de més
de 10 persones, el primer lliurament NO ES FARA PRESENCIAL i no caldrà portar la foto en paper.
Lliuraments posteriors s’anunciarà la forma de fer el fallo.

PRIMERS LLIURAMENTS
8 de octubre - 12 de novembre - Tema: Lliure

5
La Lliga

B) Els guanyadors de cadascun dels lliuraments. (Entenent que dins
d’aquest apartat únicament es pot rebre un premi independentment del
nombre d’entregues guanyades.)
Per poder optar a premi cal haver presentat foto a TOTES 8 entregues.
Els premis no són acumulatius, si bé seran mencionats a la placa que
així ho proclami.

La Lliga
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30è Trofeu Rafael Carpinell de Fotografia
Tema Calella

El dissabte dia 04 de setembre al local social de FFC, es va reunir el
jurat qualificador del 30è Trofeu Rafel Carpinell de Fotografia tema
Calella 2021, format per FRANCISCO ESCARMENA, guanyador de
la 48 Lliga Social de FFC 2020/2021, MARIA PERA, Responsable de
l’Associació ONCOLLIGA de Calella i ROSER SOMS, Fotògrafa, escriptora, sòcia de Foto-Film Calella i Presidenta d’Amics de l’Art del
Maresme, les quals després de valorar les 81 obres fotogràfiques presentades a concurs dels 29 autors participants, atorgaren el següent
veredicte: PREMI D’HONOR- “Trofeu Rafel Carpinell” (Rajola Original
recuperada de la Torre del Anglesos de Calella), Medalla Daurada de
FFC i 100 € a: Maria Lorrio Oñate…SEGON PREMI – Medalla Platejada de FFC a: Joan Maria Arenaza i TERCER PREMI - Medalla Bronzejada de FFC a: Jordi López. L’exposició de les fotos premiades i també
una de cada participant les heu pogut veure a la Fira de Calella (del 23
al 26 de setembre). Del lliurament d’aquest guardons, en parlem més
endavant.
Aquest any el Trofeu Carpinell, ha estat una aportació anònima d’una
Rajola Original recuperada de l’enderroc de la Torre dels Anglesos
i curosament emmarcada en fusta, una col·laboració de la Fusteria
Llobet. L’any passat 2020, era una peça original en vidre de l’artista
Angelina Moret. Tenim dins aquests 30 anys de vida del Trofeu, gran
quantitat d’artistes de diferents branques que han cedit obres seves
per fer més popular i calellenc aquest concurs que recorda Rafel Carpinell, persona vinculada a Foto-Film Calella i a la nostra ciutat sobre
tot en l’àmbit cultural.

7
La Lliga
Trofeu Carpinell - Maria Lorrio

Segon Classificat
Joan Maria Arenaza

Tercer Classificat
Jordi López

La Fira
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La Fira
Arriba la Fira (40è Aniversari) i com cada any FFC hi ha col·laborat
amb diverses activitats. Exposicions fotogràfiques concretament. Una
dedicada als treballs que hi hem aportat (quasi un centenar) durant
aquests 40 anys, entre exposicions, concursos, col·laboracions a altres entitats, Trofeu Carpinell, Festes i Tradicions Populars Catalanes,
mostres solidàries, etc... Una altra, la principal amb fotos gegants de
2x2 metres, per fer una recordança i reconeixement als oficis artesanals que hi han estat presents. També s’hi ha vist l’exposició del 30è
Aniversari del Trofeu Carpinell, una foto per participant, les 10 finalistes i les guardonades. I finalment una mostra de les col·leccions
premiades al tema Festes i Tradicions Populars Catalanes del Trofeu
Torretes 2021. O sigui que aquest any quatre treballs fotogràfics!..
Com ja us vàrem informar en el Portaveu anterior, el calendari de
Oncolliga d’aquest proper 2022, i per recordar el 30è Aniversari del
Trofeu Carpinell, a cada mes hi trobareu una de les fotos premiades
en aquest concurs en el decurs dels trenta anys d’existència. Us recomanem comprar-lo, el gaudireu i fareu una aportació a una bona obra
solidària.
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Exposició Artesans
L’exposició del
Oficis Artesans
a la Fira, consta
d’una dotzena
de fotografies
a mida gegant
que han realitzat
diversos grups
de socis a partir
d’una llista que
ens ha donat
l’Ajuntament.
Els tres daus
gegants feien
la seva patxoca
dins el recinte
firal. La novetat era que en
aquesta ocasió
hi havia llum interior i al vespre-nit feien molt d’efecte. Els
quatre grups que varen realitzar aquestes imatges estaven
formats per: Claudia Caballera, Marçal Mora, Maria Simonova, Joan Buch, Jordi López, Francisco Escarmena, Quim
Botey, Francisco Rojas, Xavier Salicrú, Josep Lluís Fillat i
Xavier Rigola. Enhorabona per la seva bona feina. Un catàleg recull la reproducció de les fotografies dels artesans i
el conjunt de treballs a la Fira durant aquests 40 anys.
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Lliurament Trofeu Carpinell anys 2020 i 2021
Un any més hem d’agrair a la Queralt Botey que ens hagi donat un
cop de mà a l’hora d’efectuar el lliurament dels premis de Trofeu
Crpinell. Amb l’edició d’aquest 2021, el Trofeu Carpinell ha arribat als 30 anys d’existència. El jurat qualificador d’aquesta edició
emetia el següent veredicte: Premi d’Honor – Trofeu Rafel Carpinell (Rajola original recuperada de l’enderroc de la Torre dels
Anglesos, emmarcada per Fusteria Llobet), Medalla daurada de
FFC i 100 euros a Maria Lorrio Oñate. Segon classificat, Medalla
Platejada de FFC a Joan Maria Arenaza. Tercer Premi Medalla
Bronzejada de FFC a Jordi López. L’acte de lliurament de premis
va tenir lloc en un dels escenaris de la Fira. Hem de dir que també
s’hi van entregar els premis de l’edició de l’any 2020, tota vegada que no es van poder dur a terme amb motiu de la pandèmia.
Recordem que els guanyadors de l’any passat foren Trofeu Carpinell (obra de l’artista Angelina Moret): Pere Mas. Segon Premi,
Mònica Ordóñez i Tercer Premi Xavier Xaubet. A l’acte hi foren
presents l’Alcaldesa de Calella Montserrat Candini, els Presidents
de FFC Xavier Rigola i Santiago Marrè, l’artista Angelina Moret,
una representació de la família Carpinell-Alarcón i diferents membres dels jurats d’aquest concurs. Ampliaven el lot dels premiats,
el catàleg del Trofeu Torretes i el dels 40 Anys d’Oficis Artesans
a la Fira. Ens acompanyaren en aquest acte de lliurament de
guardons, nombrós públic de la fira. Felicitats
a guanyadors i participants i un agraïment
a tots els artistes que
han col·laborat amb les
seves obres a fer més
important i calellenca
aquesta competició.
Queralt Botey
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Grup Guayadors 2020

Grup Guayadors 2021

Grup Guayadors 2020-2021

Cinema
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Projecció Biblioteca
Amb aforament limitat
i entrades exhaurides,
va tenir lloc el dijous19
d’agost una nova projecció al pati de la Biblioteca, que amb el
títol habitual de “Petites
Històries de Calella”
varem oferir al públic
assistent. La nova Directora de la Biblioteca Coral Prieto, va encetar l’acte amb una benvinguda de continuïtat a la nostra entitat i celebrant que un any més
la Biblioteca sigui la seu d’aquesta projecció d’estiu. En Josep Maria
Colomer, que juntament amb en Pere Mas i Marçal Mora formaven
l’equip organitzador, va ser l’introductor de cada film amb un petit relat de la història que es veuria tot seguit. S’havien escollit per aquesta
projecció, en primer lloc el curtmetratge “El camí” rodat l’any 1997
com a treball de pràctiques del curset de cinema d’aquell any. Una
llegenda inventada amb el decorat de fons de la Via Romana existent
en aquella zona. Aquest film fou rodat a Sant Pau de Seguries l’any
1997 i estrenat a la mateixa població l’any 1998, a la vigília de la Caminada Popular que organitzen els grups de Sant Pau i de Sant Joan de
les Abadesses i com agraïment a la seva col·laboració a la realització
de la pel·lícula. La presentació fou un gran èxit i la premsa d’aquella
zona en va fer llargs comentaris. Tot seguit vam veure un petit resum
de les activitats de FFC que fou editat amb motiu de celebrar, l’any
2016, el 50è Aniversari de l’entitat. Una versió, amb insistents dosis
de bon humor, sobre la vida real, social i activa dels nostres 50 anys
d’història. Per acabar una recull d’imatges del primer viatge de FFC a
l’Índia de Vicenç Ferrer, que fou realitzat amb motiu de la defunció,
l’any 2009, del nostre compatrici i solidari benefactor Vicenç Ferrer.
Un record d’aquell viatge, iniciàtic per molts dels companys que van
tenir el privilegi i la sort de poder conviure uns dies amb la família de
Vicenç Ferrer. Un record realment inoblidable.
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Festimatge 2022
Ja s’estan escalfant motors per engegar la propera edició del
Festimatge. De moment us fem arribar les dades bàsiques del
Trofeu Torretes de Curtmetratges. Un apartat serà per la gent
Amateur que no disposa de mitjans professionals. Hi hauran tres
seccions: Argument/Ficció – Documental/Reportatge i Animació.
El termini per lliurar les obres, que no podem sobrepassar els 25
minuts, és el dia 20 de novembre 2021. Totes les dades tècniques, premis, projeccions i altra informació referent a les Bases
d’aquesta competició, la trobareu a les web www.festimatge.
org i www.fotofilmcalella.org . Animeu-vos i participeu.

Cinema

I finalment va tancar la sessió la Directora de la Biblioteca, amb unes
paraules de reconeixement a la labor de la nostra entitat, que per ocupar recentment el seu càrrec a Calella, no havia tingut encara ocasió
de conèixer directament. Per la nostra part agrair la oportunitat de
dur a terme aquesta projecció i donar les gràcies a la Biblioteca per
acollir-nos, als assistents que hi eren presents i també als que no hi
ha pogut accedir amb motiu de les estrictes mesures de seguretat de
la Covid 19.

Comiat a l’Encarnació Soler i Alomà

Social
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L’Encarnació Soler, Doctora en Història de l’Art, membre de l’Acadèmia
del Cinema Català i presidenta de CinemaRescat, ha estat sempre una
persona disponible i compromesa. Les seves bones relacions amb
organitzacions, entitats i organismes oficials (Arxiu de Cinema de la
Generalitat, Filmoteca de Catalunya, la Cinémathèque Euro-Régionale
Institut Jean Vigo de França, l’Acadèmia del Cinema Català, Centre Excursionista de Catalunya...) ens han proporcionat un gran suport i ha fet
molt important la seva col·laboració amb la nostra entitat. Des del 1992
amb motiu de la seva Tesis Doctoral sobre el patrimoni cinematogràfic
(pel·lícules antigues) i seguint les indicacions del historiador i crític
cinematogràfic Miquel Porter i Moix, l’Encarnació va contactar amb en
Santiago Marrè, ànima igualment de la recerca de films històrics i responsable de les Trobades Internacionals de Cinema 9,5 a Calella. Des
de llavors es va establir una vinculació quasi imprescindible en les
activitats de recuperació i recerca cinematogràfica. Aquest contacte
amb en Santiago i també amb Joaquim Rey, aleshores alcalde de
Calella i president del Consell Comarcal, encetaren una relació que
s’ha anat conservant i ampliant en tots aquests anys.
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Valldebanador, 1
Tel. 93 769 49 53
08370 CALELLA (Barcelona)

Social

L’Encarnació sempre ha treballat per la recerca i recuperació del patrimoni cinematogràfic i ha col·laborat també aportant noves idees
d’ampliació i renovació a la programació dels actes del Festival de la
Imatge de Calella. L’any 2007 la nostra entitat li va fer un Reconeixement per la seva implicació i col·laboració al Festimatge i al 2013
li va atorgar l’Emblema de Plata de l’Entitat, per la seva continuada
vinculació amb FFC i a la seva labor de difusió en favor de la recuperació del patrimoni històric i cinematogràfic del nostre País. Juntament amb el llavors responsable de l’arxiu de la Filmoteca, Antoni
Giménez, van crear a Reus, el concurs “Memorimage”, que després
va passar a organitzar-lo l’Ajuntament d’aquella ciutat. Va confiar en
FFC deixant-nos en dipòsit una part de l’arxiu de Cinema-Rescat.
Trobarem a faltar la seva energia, les seves opinions i el seu esperit
de canvis i millores a favor del seu instint de recerca, restauració,
difusió, projecció i protecció del patrimoni cinematogràfic existent..
El nostre condol al seu marit Joaquim, familiars i amics... Reposi en
pau...

Social
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Ernest Aldea amplia el nostre Museu
L’Ernest Aldea, soci de les primeres fornades de FFC i Emblema de Plata de l’entitat l’any
1993, ha decidit cedir a l’entitat
material divers de la seva etapa
de cineasta. Igualment ho ha fet
amb material fotogràfic del seu
germà Josep, traspassat fa uns
mesos. El seu nebot Rafael es
va posar en contacte amb en Botey, i ell i en Colomer es van desplaçar
a Malgrat a visitar l’Ernest i familiars i recollir la donació del material.
L’Ernest, que ja ha superat els 90, estava ple de records, energia i voluntat. Els fem arribar l’agraïment de l’entitat.

Ens ha deixat Ramon Palau “Mas Carrabiscu”
Fa dies ens va arribar la noticia de la pèrdua
d’en Ramon Palau Fontanals, cineasta, soci
i company dels inicis de FFC, participant i
col·laborador dels concursos de cinema amateur i de les trobades socials. Havíem visitat
en més d’una ocasió el seu “Mas Carrabiscu” de Sant Iscle de Vallalta, un lloc ideal per
passar-hi una jornada d’esbarjo. “Carrabiscu Films” era l’encapçalament de les seves
pel·lícules de reportatges i documentals. Un
apartat del cinema que sabia tractar amb sensibilitat d’artista, amb sentiments, visió fotogràfica i editatges acurats, la qual cosa donava a les
seves produccions un singular i personal punt de vista que encomanava a l’espectador. Havia conservat un arxiu amb diversos reportatges
sobre Fires i Carnavals de Calella i documentals sobre Catalunya i els
seus pobles i llegendes. Fou un dels primers socis cineastes de FFC i un
company molt entranyable i respectat per tots els aficionats al cinema
d’aquella època. Potser rescatar algun dels seus documentals i projectar-lo seria un bon reconeixement a la seva afició al cinema amateur...
Un record per ell i la seva esposa Paquita. Que descansin en pau.

ACTIVITATS JURATS
Igualment que ens fem ressò
dels socis premiats o que fan
exposicions (quan ens ho comuniquen) també volem referir-nos
a les activitats d’altres socis que
estan fent la feina de jurats, premiant els autors que participen a
concursos. És potser una labor
poc agraïda, ja que els veredictes mai són a gust de tothom.
El company Josep Lluís Fillat va
ser jurat del Concurs Digiphoto
2021 de Premià de Dalt, juntament amb Joan Buxó i Joan
Elias. Els que us hagin demanat
o escollit per formar part d’algun
jurat, feu-nos-ho saber, és una
promoció per l’entitat.
CATÀLEG 45è TROFEU TORRETES
El dia 10 de juliol al Sopar Social
“Nit de la Llum”, va començar el
lliurament dels catàlegs del 45è

Trofeu Torretes de Fotografia.
Aquests darrers dies a finalitzat
la tramesa per correus a tots els
participants. La foto de la portada pertany al guanyador del
Premi d’Honor “Trofeu Torretes”
d’aquesta edició, el fotògraf irlandès John Sheridan. Pel Festimatge es varen exposar totes
les fotos premiades. A la Fira de
Calella i l’Alt Maresme heu pogut
veure l’exposició de les obres
guanyadores de la Secció Especial “Festes i Tradicions Populars
Catalanes”
DEFUNCIÓ
Fem arribar el condol a Dolors
Escamilla i Xavier Rigola, juntament amb totes les seves famílies per la mort de senyora Carmela Llamas, mare de la Dolors.
Reposi en pau.

Notícies / Garbuix

19

Notícies / Garbuix

CENTRE
ESPORTIU

Batlle, 38-40
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Visiteu les nostres webs i Facebook

www.fotofilmcalella.org
www.festimatge.org

