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En compliment dels estatuts de l’entitat es convoca l’assemblea anual ordinària de 2022, el dia 22 d’agost 2022, a les 21h. al Local Social de l’entitat,
amb el següent Ordre del Dia
1.- Lectura i proposta d’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Estat de comptes.
3.- Gestió de socis.
4.- Renovació de càrrecs de la junta directiva.
5.- Memòria d’activitats i proposta temporada 2022-2023
B - Estudi – C - Exposicions – D - Social – E - Festimatge – F - Trofeu Torretes
G - Trofeu Rafael Carpinell - H.- Lliga social
		
6.- Precs i preguntes.
Calella, 20 – juliol - 2022 		
Josep Lluis Fillat Claver
						Secretari
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Editorial

Convocatòria Assemblea Ordinària
Foto-Film Calella 2022

La Lliga
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Reunió Bases propera Lliga Social num. 50
Propera reunió per actualitzar les bases de la 50ena. edició de la
Lliga Social. Us esperem a tots el dilluns dia 29 d’agost al local social de FFC a les 21 h.. Aniria bé celebrar aquest 50è Aniversari amb
alguna activitat especial. Pensem-hi entre tots.
Essent aquesta una lliga especial d’aniversari, seria interessant incloure-hi alguna cosa específica que la fes ESPECIAL. No són gaires
les entitats que tenen “Lligues” que arriben a edats tant importants.
FFC estem pensant la manera de fer arribar a autors juvenils aquestes ganes de competició fotogràfica com les que tenen participant
a través de les xarxes socials. Potser també algun premi especial i
concret per celebrar l’Aniversari. Pensem-ho entre tots que alguna
idea original en sortirà. Ens veiem el dilluns 29 d’agost i ho decidim.

Grup premiats Lliga Social 2021-2022
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Cinema

Centenari Cinema 9,5 - 1922-2022 (3)
Certamens . Trobades Internacionals de Cinema 9,5 a Calella
Gràcies a l’esforç i dedicació dels aficionats al cinema 9,5, liderats per Santiago Marré i Pau Vilar, a Calella conservem el títol de ser la ciutat pionera de
tot l’Estat en acollir la única trobada internacional d’aquest format de cinema
i el seu Mercat del Col·leccionista. Dintre les activitats del FESTIMATGE, com
hem dit abans, hi te cabuda aquest acte que reuneix als entusiastes d’aquest
format degà.

Cinema
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La Trobada Internacional de Cinema 9,5, és una reunió que aplega cineastes
internacionals de França, Anglaterra, Escòcia, Alemanya, Bèlgica, Holanda...
i també catalans i de la resta de l’estat, tots ells enamorats del format 9,5.
Aquestes trobades comencem amb l’arribada i presa de contacte de tots
els congressistes. Segueix amb una visita per les terres catalanes, sempre
vinculades al tema cinematogràfic o bé cultural. Continua amb el Mercat del
Col·leccionista, dedicat al cinema en general i particularment als formats
sub-estandar i 9,5 on s’hi pot trobar també material de col·leccionista, peces de museu i tota mena de productes relacionats amb la imatge, de ben
segur que aquesta és una bona manera d’iniciar-se en el fascinant món del
col·leccionisme. Després te lloc la projecció dels films rodats i projectats
en el seu format original 9,5. I finalment el lliurament de guardons dintre la
Gala de Cloenda i Dinar de Germanor del FESTIMATGE. Els anys 1988, 1996
i 2008 Calella ha estat la seu del Festival Europa del cinema 9,5.
Una Trobada Internacional del Cinema 9,5 que l’any 2013 va celebrar el 40è
Aniversari, i que després de la “NO CELEBRACIÓ” l’any 2020 pels confinaments de la Pandèmia Covid-19, l’any 2021 va organitzar la Ia. Trobada
Internacional de Cinema 9,5 “ON LINE”, i amb el repte d’arribar en aquest
2022, any del Centenari del format 9,5 (Pathé Baby), a la programació de la
49ena edició dins els actes del Festimatge.
És evident que tornem a la inquietud pel cinema que es va iniciar a la nostra
ciutat a la segona meitat dels anys 60. Calella torna a ser un referent, un punt
de trobada pels aficionats al món de la fotografia i el cinema, i es converteix,
novament en la ciutat de la imatge.
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Cinema
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Projecció Pati Biblioteca
El proper dijous
25 d’agost a les
21 hores, al pati
de la Biblioteca
Can Salvador de
la Plaça, organitzat
conjuntament per
FFC i la Biblioteca,
tindrà lloc la tradicional projecció
estiuenca de cinema. Com vàrem
escriure al passat
Portaveu, el projecte d’aquest any
inclou quatre parts
ben diferenciades.
Per començar farem memòria al
Centenari de la
poetessa calellenca Maria Cardona, projectant dos
films dels anys
70 sobre dos dels
seus poemes “La
Roca Grossa” i “El Pati de l’Ós”. Tot seguit tindrem una referència al Centenari del format de Cinema 9,5 (Pathè Baby) amb la projecció del film
“Claror” de l’any 1995, enregistrat en pel·lícula original d’aquest format de
cinema familiar. Seguidament hi haurà una part de cinema amateur antic,
amb la visualització de la pel·lícula còmica “Una lliçó d’art” de Manel Mas
amb els actors Antoni Fugueras, Roger Lieury i Josep Mercader. Finalitzarem la sessió amb dos curtmetratges actuals, “Corriols de llegenda”, de
Sergi Ferrer, Premi Ciutat de Calella del darrer Trofeu Torretes de Curtmetratges i “Calella what else” de Jaume Forest, que ens descobrirà la nostra
ciutat a vista d’ocell. Agraim a la Coral Prieto, directora de la Biblioteca, el
suport que ha donat a aquesta nova experiència cinematogràfica d’estiu.

La nit del dissabte 16 de juliol, ens hem reunit al restaurant “Ingeni” per celebrar el tradicional Sopar Social “Nit de la Llum”. Hem començat el programa
amb la projecció del Resum d’Activitats de l’any anterior (gràcies Pere Mas),
passant tot seguit al Lliurament de Premis de la 49 Lliga Social de Fotografia. Recordem que el guanyador ha estat per tercer any consecutiu Francesc
Escarmena. Enhorabona a ell i a tots els altres guardonats. Hem continuat
atorgant un Reconeixement a Jordi Pérez Corrales i a Josep Martí Gay, per
tota la feina feta, passant al format digital, tots els arxius (VHS) dels primers
anys de Calella Televisió (inicis anys 80 i 90) dipositats al Museu Arxiu. Continuem amb un sorteig de material ofert per FOTO K que ha estat ben rebut
creant un clima distès i de bon humor entre els assistents. A la part final el
president Xavier Rigola ha fet una valoració de les activitats de l’entitat i de
les noves propostes de futur. Finalment i com a cloenda de la trobada social
Xavier Rigola ha fet lliurament de l’Emblema de Plata de FFC, a l’Alcaldessa
sortint, Montserrat Candini que ha deixat el càrrec per motius de salut. És
una tradició lliurar aquest Emblema de Plata a les màximes autoritats municipals en el moment que deixen l’alcaldia. Fer-ho dins el seu mandat podria semblar un acte de interès. En canvi fer el lliurament al comiat, és una
demostració d’agraïment a la feina ben feta i al suport rebut per la nostra
entitat. Agraïment doncs a Montserrat Candini, i agraïment que ha volgut fer
seu i retornar, en reconeixement de totes les activitats que FFC du a terme
dins els àmbits ciutadans i de la cultura de la imatge.
Es va acabar la festa amb la projecció d’un retall recuperat amb els treballs
de digitalització d’en Jordi i en Josep, on hem pogut gaudir d’uns minuts de
nostàlgia social recordant la presentació, als estudis de “Tele Calella”, d’una
excursió-gimcana
de FFC a la Barcelona pre-olímpica.
Es va fer també
un agraïment a la
direcció del local
“Ingeni” per la
seva col·laboració
i bona feina gastronòmica... i tots
cap a dormir..

Social

Sopar Social “Nit de la Llum”
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REPORTATGE GRÀFIC
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Social

NIT DE LA LLUM

Social
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Reconeixements
Avui, i aprofitant aquesta vetllada social de la “Nit de la Llum”, des de FotoFilm Calella volem tenir un record... Un reconeixement... Per a dues persones que han treballat de valent per mantenir actualitzades, traspassant a
format digital, totes les gravacions de la llavors incipient “TELE - CALELLA”
(començament dels anys 80), a través de la qual un grup d’aficionats compartien una aventura en comú (amb en Rafel Carpinell al capdavant), utilitzant aquell nou mitjà de comunicació per deixar enregistrada, de manera
audiovisual, una part important de la història de la nostra ciutat...
En Jordi Pérez Corrales, de l’Arxiu Històric Municipal del Museu Arxiu Municipal de Calella, i en Josep Martí Gay, de forma altruista i personal, i en
qualitat de voluntari de la mateixa institució, van iniciar un projecte molt
agosarat i necessari, que fins a les hores ningú s’havia atrevit a posar en
funcionament... Passar a Arxius Digitals totes aquelles gravacions en format
vídeo VHS, que al seu dia foren dipositades al Museu Arxiu, pels responsables de la Fundació Pública Municipal Calella Televisió...
També cal dir que a nivell personal i d’entitat els hi volem agrair la sempre
desinteressada col·laboració en les diverses activitats compartides i relacionades amb la cultura de la imatge...
Avui
doncs
per demostrar
el suport de
Foto-Film Calella, a les persones que han
dedicat una
part del seu
temps a treballar per la comunitat calellenca, volem
retre un reconeixement,
públic i popular als amics...
Gràcies per la
vostra feina...
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Com cada any al Sopar de la Llum hi ha l’entrega del guardó més preuat del FFC : LA MEDALLA D’ARGENT de l’entitat i aquest any aprofitant
que na Montserrat Candini ha deixat de ser l’Alcaldessa de Calella, era
cantat que seria la guardonada.
Hem cregut que és de rebut que en els onze anys que ha estat Alcaldessa la seva tasca en el camp de la cultura ha sigut més que rellevant.
Concretament amb el FFC sempre ha tingut una relació ben propera,
amb el sentiment de donar un cop de mà en totes les accions que
d’alguna manera o altra li hem demanat, utilitzant les valències de
l’Ajuntament, ja foren físiques o monetàries. I això sempre és d’agrair,
i vist des de la perspectiva de tasca acabada el resultat és molt positiu.
Sabem que li ha fet il·lusió que li reconeguèrem la seva tasca i li desitgem tot el millor pel futur sigui quin sigui el seu nou projecte personal.
Xavir Rigola

Social

Lliurament Emblema de Plata

Social
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Calella, jo sóc d’aquí - audiovisuals
Aquest és el títol de la conferència/xerrada/projecció
que durà a terme el nostre
company Quim Botey el
proper dia 2 d’agost, a les
19,30 h., a l’Auditori de
Can Saleta dintre el Cicle
de Conferències Primavera/
Estiu 2022, que organitza
l’Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella.
A petició d’en Quim, farà
la presentació Josep Maria Colomer, un altre soci
i company de l’entitat. El
tema doncs serà Calella,
fotografies i audiovisuals
personals d’en Quim Botey
i de treballs i exercicis finals
dels cursets de fotografia
de FFC. No us ho perdeu...

Valldebanador, 1
info@bowling-golf.cat
Tel. 34 657 122 067
08370 CALELLA (Barcelona)

Des de fa unes setmanes tenim decidida l’exposició de la propera Fira. Ens
ha semblat adient col·laborar a l’Any del Centenari de la poetessa calellenca Maria Cardona i Codina, treballant alguns del seus poemes i buscant la
part d’imatge fotogràfica que sigui inspiradora per l’equip que durà a terme
el projecte. Hem demanat assessorament a Josep Miracle de l’Associació
Amics de la Poesia de Calella, per escollir els treballs de la poetessa. Estem
segurs que aquesta exposició serà, com sempre, un dels punts més visitats
de la Fira. Igualment hi podrem veure una selecció de les fotos participants i
guanyadores del 31è Trofeu Carpinell de Fotografia. Recordem que el premi
d’aquesta edició serà una peça original del mestre serraller Toni Pachón,
al qual agraïm la seva col·laboració. Una altra exposició serà una selecció
dels treballs fotogràfics guanyadors del tema Festes i Tradicions Populars
Catalanes, inclòs dins el Trofeu Torretes de Fotografia que cada any organitza la nostra entitat com una activitat preferent del Festimatge. Recordem
que aquest any el guanyador d’aquesta secció ha estat JM Colomer (soci de
FFC). Una Fira plena doncs de bones i espectaculars fotografies.

Fira 2021

La Fira

Exposició a la Fira de Calella
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La Fira

16

31è Trofeu Carpinell de Fotografia - Tema Calella
Arriba l’estiu, i amb la nova estació arriba igualment una nova edició del
Trofeu Rafel Carpinell de Fotografia tema Calella, un concurs al qual hi
col·laboren, des de fa ja 31 anys, diferents artistes calellencs aportant una
de les seves obres com a Premi Principal (Trofeu d’Honor). És una fórmula
de participació conjunta, que alhora promociona i ofereix més publicitat i
coneixement de l’artista donant, i pel guanyador és una bona oportunitat
de tenir a casa seva una obra original, de col·lecció, d’un artista calellenc...
En aquesta edició agraïm a Toni Pachón, artista serraller, la aportació d’una
peça artística del seu treball. En Toni Pachón fou un dels artesans homenatjats a la Fira de Calella de l’any passat i el vam poder veure en una
d’aquelles fotografies, de grans dimensions, que trobàvem al recinte firal.
Les bases per participar són molt senzilles, amb la particularitat que totes les fotografies tinguin Calella, la nostra ciutat, com a tema principal.
Cal enviar-les digitalment a: carpinell@fotofilmcalella.org. El Primer Premi
doncs serà una peça original del esmentat artista calellenc. Trobareu les
bases del concurs a www.foto-filmcalella.org ...
Ja podeu comença a treballar, teniu temps de presentar les vostres fotografies fins el 22 d’agost... No espereu pas enviar-les els darrers dies...
Quan abans ho feu millor... Sort!!!...

Estem ordenant tot el garbuix del magatzem i entre els documents retrobats de l’entitat, n’hi ha un que ens ha recordat una anècdota (bé llavors va
ser un problema) referent a l’exposició de les Eleccions Municipals de l’any
1983. Es tracta d’una reclamació i amenaça d’anar a judici d’una persona
que apareixia fotografiada entre el públic d’un míting electoral. Ens va venir
a veure al local social, ens volia denunciar per haver inclòs la seva imatge
a l’exposició, dient que ell era una persona molt coneguda i que tenia moltes amistats als llocs de govern... Llavors (recent encara a la memòria el
intent de cop d’estat) no estàvem per gaires punyetes i abans que la cosa
es compliques massa, vàrem acordar treure la foto de l’exposició i donar-li
els negatius que teníem de la seva persona i amb aquesta solució l’home
quedava satisfet. Doncs aquests dies de neteja ens ha sortit el document
redactat “estil notari” (segurament per algun soci amb carrera d’advocat),
en castellà i signat per ambdues parts compromeses: el president de FFC
d’aquella època (1983) i la persona demandant. Joies de literatura històrica com aquesta, ens ha aparegut tot posant ordre al magatzem de FFC,
quan estem a un any escàs de unes properes Eleccions Municipals, amb
quaranta anys de diferència.

Eleccions ‘83
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Col·laboracions

Anècdotes...
Fotografia indiscreta

Col·laboracions
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Anècdotes...
Sopar Nit de la Llum
Va ser una bona
anècdota. Una noia
del restaurant on celebràvem la trobada
social, es va sentir
al·ludida quan el
president, en el seu
parlament de cloenda, demanava més
joventut a la nostra
i a totes les associacions que ja són
molt veteranes. Ella
havia participat amb
l’Institu Euclides en
una de les exposicions al Festimatge
i parlava de “dificultats” per integrarse en aquests tipus
d’entitats. La reflexió, a cau d’orella,
d’un dels assistents
ho traduïa així: “per
un cantó demanem
que vinguin i possiblement el que
necessiten és que se’ls vagi a buscar”. Segurament hi havia part d’encert
en aquest raonament. El diàleg entre generacions mai ha estat una cosa
senzilla. De fet aquesta petita i espontània intervenció al mig del parlament
d’un president d’entitat, és un fet que no recordo haver vist en cap altra
ocasió. Crec que aniria bé tenir una més llarga conversa, sense presses,
i en un lloc més adient i intentar buscar el put entremig de la balança per
contrastar opinions i solucions. Un diàleg obert i tranquil podria ser el començament d’una llarga i profitosa amistat... (he manllevat aquest final del
film Casablanca, perdoneu).
Soci 24
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MATERIAL FOTOGRÀFIC

LLIBRES MARÇAL MORA

Agraïm a Josep Maria Llauger la donació que ha fet a FFC de diverses càmeres antigues de fotografia i cinema.
També a Mercè Illas la donació d’un
projector de cinema super 8. Aquestes
peces seran incloses al fons de material de col·lecció rebut d’altres socis i
aficionats a la fotografia i al cinema.

Al Centre Cívic del Poble Nou (Pineda)
es va fer la presentació dels llibres El
tapis de la creació i L’aprenent de rellotger del nostre soci Marçal Mora.
La trobada que també va presentar
el llibre Julepe de Verònica Avellaneda, va reunir un bon grup d’aficionats
a la lectura i a la cultura de la veïna
població. Felicitem els dos autors, i
especialment en Marçal, per la seva
aventura d’escriptor.

DONACIÓ FOTO-K
L’empresa Foto-K de Barcelona que
col·labora publicitàriament amb la
nostra entitat, ens ha regalat 38 càmeres digitals de diversos models i
varis accessoris, per esser utilitzades
o bé que formin part del nostre petit
museu. Igualment han fet donació de
8 càmeres compactes per la Fundació
Vicenç Ferrer que els hi farem arribar
a través del nostre soci Pere Ferrer en
el seu proper viatge a l’Índia. El nostre
agraïment per aquestes donacions.

Foto Joan Caimel

Notícies / Garbuix

Notícies / Garbuix
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