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Editorial

L’assemblea es va celebrar el dia 14-9-2022 al local social sota la presidència d’en Xavier
Rigola (President) amb el suport d’en José Luis Fillat (Secretari).
Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior es va passar a la discussió dels temes de
l’ordre del dia dels quals senyalem els següents:
En quant a l’estat de comptes es constata una disminució del romanent respecte dels
anys anteriors. Aquesta disminució es deguda a l’augment de les despeses de funcionament i la disminució dels ingressos procedents de l’Ajuntament. L’Assemblea es va
donar per assabentada.
En el capítol de socis hi ha hagut una disminució (10). En l’actualitat som 169 predominant els homes (136) sobre les dones (33). Va quedar palès la necessitat d’actuar per
parar la davallada de socis i equilibrar la composició per sexes fins arribar, com a mínim,
a la paritat.
La quota per l’exercici 2022-2023 no es va modificar i es va consolidar a 30 € anuals.
En el capítol d’activitats es va constatar la bona salut de la secció de cinema quant a projeccions de curtmetratges, l’organització del 28 Trofeu Torretes de Curtmetratges (rebuts
687 curts d’autors de 7 nacions, projectats 65 finalistes), reportatge sobre els 40 anys
de la Trobada Internacional de Cinema 9,5, homenatges a Josep Mª. Forn i Encarnació
Soler, etc.
La secció de fotografia va organitzar el Festimatge, el Trofeu Torretes i el trofeu Rafael
Carpinell amb l’èxit de costum.
El punt més controvertit va ser el de la renovació de càrrecs de la Junta. El president,
sense que ningú ho esperés, va presentar la seva dimissió per assumptes personals.
Degut a la situació creada, desprès d’agrair-li la seva dedicació, l’assemblea va decidir
suspendre l’acte per donar-se temps per proposar una nova Junta, actuant en el interval,
en funcions.
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La Lliga
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La Lliga
Aquest any del 50è Aniversari, la nostra Lliga està pensada i oberta a la participació general de socis i no socis. L’hem partida en dos, o millor dir n‘hem
organitzat una altra de només digital. Continuarem amb el format com fins
ara en relació a la presentació de fotografies en paper, i donarem un nou
impuls a la participació des de tots els àmbits, agrupacions i països on la
fotografia representa un important pont artístic i popular de comunicació
a través de les imatges. No dubteu doncs a ser una de les persones protagonistes d’aquesta celebració. La competició és bona, però relacionar-se i
compartir una mateixa afició encara és molt millor. Us esperem.

Bases de la 50ena Lliga Social de fotografia
de Foto-Film Calella - 2022 / 2023
PARTICIPANTS: Oberta a tothom.
MODALITATS: Dues modalitats.
Paper: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga. Caldrà
presentar també un fitxer digital de la foto perquè pugui ser projectada i
comentada el dia de l’entrega.
Digital: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga.
Ben entès que es pot participar en les dues a la vegada o a tan sols a una, a
voluntat, i que com les modalitats són independents qui participi en les dues
pot presentar la mateixa obra si ho considera convenient.
TEMÀTICA: Lliure.
MIDES:
Modalitat Paper
Imatge fotogràfica lliure. Presentades en un suport rígid de 40x50 i sense
emmarcar.
Les característiques que haurà de tenir el fitxer annexat en format digital
serà:
Cal que sigui lliurat com a màxim un dia abans del dia del lliurament, per mail
a: foto@fotofilmcalella.org
En format jpg - Amb una resolució a 72 ppi - Amb la mida del cantó més
llarg de la foto no superior a 1600 píxels.
50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5
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IDENTIFICACIÓ:
El nom i telèfon de l’autor al dors de les obres en paper i al mail on s’enviïn
els fitxers digitals
ADMISSIÓ:
Paper:
Rigorosament a partir de les 22 hores del dia del lliurament i fins a les 22:15
h. Al local de FFC. (Per trameses postals: Apartat de Correus 35 – 08370
Calella)
El fitxer annex en format digital Rigorosament a tot tardar un dia abans de la
data del lliurament i cal enviar-lo a: foto@fotofilmcalella.org
Digital:
Rigorosament a tot tardar un dia abans de la data del lliurament cal trametre’l
a: lligadigital@fotofilmcalella.org

La Lliga

Modalitat Digital:
Els participants a aquesta modalitat, hauran d’enviar les obres a l’adreça de
mail: lligadigital@fotofilmcalella.org
En format jpg - Amb una resolució a 72 ppi - Amb la mida del cantó més
llarg de la foto no superior a 1600 píxels.
El termini d’acceptació d’obres serà 24 h. abans del dia assenyalat per
l’entrega. (D’aquesta manera l’organització tindrà temps de recollir i enviar
les obres al jurat corresponent).
Amb aquest fet és dona per entès que qui presenta les obres es considera
l’autor de les mateixes i autoritza a FFC a fer-ne difusió pels mitjans que
l’entitat cregui oportú.

La Lliga
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JURAT:
Modalitat Paper: La puntuació final sortirà d’acord amb la mitjana dels 2
valors següents:
Valors donats pels jurats/participants presencials a l’entrega (que puntuaran
totes les fotos en el format paper)
Valors donats pels Jurats Convidats que, valoraran, i puntuaran les obres
presentades en paper, fent al final un comentari per a tots els assistents.
A les 22:15 h (preguem màxima puntualitat) es començaran a puntuar les
fotografies pels participants assistents i tot seguit tindrà lloc la projecció
per efectuar els comentaris oportuns. Sent en aquest moment on els jurats
convidats deliberaran les seves puntuacions per després comentar-ho.
Modalitat Digital: Les obres d’aquesta secció s’enviaran a un jurat extern
per la seva valoració i puntuació que serà única.
Els resultats es publicaran a la plana web de FFC.
EXPOSICIÓ:
Les fotos en paper, quedaran a FFC, degudament protegides, fins al pròxim
lliurament, per una possible exposició. Les obres en paper que siguin trameses per correu, seran retornades al final de la lliga si l’autor així ho sol·licita.
LLIURAMENTS: Cada segon DIVENDRES de cada mes.
14-octubre-2022
11-novembre-2022
16-desembre-2022 (hem retardat una setmana, per calendari !!! )
13-gener-2023 10-febrer-2023 10-març-2023 14-abril-2023 12-maig2023
PREMIS:
La puntuació final de la lliga a cada modalitat sortirà de la suma de cada una
de les 8 entregues.
Tindran premi:
A- Per ordre de millor puntuació els TRES autors millor classificats, que
rebran una Medalla Commemorativa.
B- Als guanyadors de cadascun dels lliuraments: Diploma Commemoratiu.
(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.

50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5

Exposicions a la Fira
No és gens senzill trobar ni el fil conductor, ni les imatges, pel projecte
“Imatges i Poemes” (exposició fotogràfica) on els protagonistes han de ser
poemes, en aquest cas els de la poetessa calellenca Maria Cardona i Codina.
Els reptes és allò que més esperona a FFC. Seleccionar i trobar, primer els
poemes (gràcies Josep Miracle – Amics de la Poesia de Calella) i després
aplicar-hi una imatge prou acomodada i representativa al text, és un treball que alhora ha de ser enginyós i prou comunicador que ajudi a motivar
l’espectador a interpretar aquella vibració que ha donat la idea als fotògrafs
responsables. Als treballs col·lectius no cal saber qui ha estat l’autor de cada
fotografia, és un treball d’equip, en el qual tots els que hi han intervingut hi
tenen la seva part de protagonisme. Deixem a part el “jo” (ego) i utilitzem el
“nosaltres”. També val la pena però, deixar constància de l’equip de fotògrafs
que hi van participar: Joan Maria Arenaza, Quim Botey, Joan Buch, JM Colomer, Francesc Escarmena, Robert Lluís, Marçal Mora, David Rigau, Xavier
Rigola, Francisco Rojas, Xavier Salicrú i Maria Simonova. Els tres “daus” expositors de 12 fotos de 2x2 metres cada una, feien patxoca a l’entrada del recinte firal, si bé la situació estava massa allunyats del nostre estand quedant
una mica a l’anonimat d’autoria. És un aspecte que caldrà tenir en compte.

50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5
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Fotografia

ALTRES:1- El dia de l’entrega i a partir de les 22:15, als locals de FFC, es procedirà a la projecció en format digital de les obres presentades, 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 darrere de cada obra. Les primeres
obres projectades seran les dels participants assistents al lliurament.
2- El fet de participar en aquesta Lliga implica la total acceptació d’aquestes BASES.
3- L’entitat organitzadora, FFC, resoldrà tots els casos no previstos i la seva
resolució serà inapel·lable.

Fotografia
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També hi hem presentat, en dues “pagodes”, les exposicions d’una selecció de les fotografies presentades i guanyadores del 31 Trofeu Carpinell de
Fotografia tema Calella, i les obres guanyadores de l’apartat Festes i Tradicions Populars Catalanes del 46è Trofeu Torretes de Fotografia que va tenir
lloc el passat Festimatge. A l’estand, ambientat amb el tema del Cinema 9,5
(any del Centenari i del 50 Aniversari de les Trobades a Calella l’any vinent),
hem tingut la oportunitat de fer-nos una fotografia dins un fotograma del
format de Cinema 9,5 que aquest any també celebra el seu Centenari. Vuit
fotografies de Gent de Calella del soci JM Colomer, material de la nostra
col·lecció d’aparells de cinema i diversos cartells (originals) de cinema, de
la donació de Francesc Castells (col·leccionista de cinema calellenc), acabaven d’ornamentar l’espai interior. Un agraïment a tot l’equip de socis que va
col·laborar en el muntatge i desmuntatge (per partida doble per causa dels
aiguats) de tot aquest enrenou foto-cinematogràfic. Gràcies també a la Papereria Roger pel bon tracte que ens han ofert. A la Fira s’ha pogut valorar,
com cada any (aquest en fa 41), la feina amb que una vegada més la nostra
entitat ha col·laborar en aquest certamen Firal.

50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5

50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5

Fotografia

Reportatge Fira
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Fotografia
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Premis Trofeu Carpinell
El diumenge, com ja ve essent habitual,
va tenir lloc el lliurament de premis als
guanyadors del Trofeu Carpinell de Fotografia tema Calella. A les 7 de la tarda
ens aplegàvem a l’estand, els presidents
de FFC Xavier Rigola i Santiago Marrè,
l’Anna Mari Carpinell en representació
de la família, els membres del jurat Joan
Buch, Joan Pagès i Toni Pachón (creador del Trofeu d’aquesta edició), l’Alcalde
Marc Buch, els tres premiats i un cercle
d’amics i gent que visitava la Fira. La presentadora habitual Queralt Botey (moltes
gràcies) llegia l’acta del jurat i es feia el
lliurament de premis. Tercer Premi Medalla Bronzejada per Eva Colomer; segon
Premi Medalla Platejada per l’Alfred Lieury i el Primer Premi, Trofeu Carpinell, obra
original de Toni Pachón, Medalla Daurada i 100 euros, aquest any eren per Xavier
Xaubet de Tordera, que fa un parell d’anys ja s’havia estrenat amb l’obtenció d’un
tercer premi. Enhorabones i felicitacions. Parlaments i aplaudiments i fins a la
propera. Amb el d’aquest any ja en portem 31 d’aquest Trofeu dedicat a Rafel
Carpinell, un calellenc que estimava aquesta ciutat.

50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5

11
Fotografia

Xavier Xaubet - Guanyador Trofeu Carpinell 2022

Alfred Lieury - 2on Premi
Eva Colomer - 3er Premi

MEMBRES DEL JURAT
Pachón, Buch i Pagès
PREMIATS
Eva Colomer, Xavier Xaubet
i Alfred Lieury
50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5

Cinema
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Projecció Biblioteca
Ho vam encertar!... Tota la tarda del dijous deliberant si faríem la sessió
dintre la Biblioteca o al pati. A les vuit, una hora abans de començar, traslladàvem el material de projecció a l’interior de la Biblioteca. Una seixantena de cadires esperaven als possibles assistents. Es van utilitzar totes i
algunes més. En acabar ens informaven “Heu vist, el patí està mullat, ha
plogut!”... De fet només quatre gotes però que haurien estat suficients per
interrompre i fer malbé la vetllada. En aquesta ocasió ho vam encertar.
La projecció estava formada per un record al Centenari del naixement de
la poetessa Maria Cardona, amb tres poemes filmats, dos de l’any 1976
(Paco Frigola-Miquel Puigframis i JM Colomer) i un de Calella TV al 1995
(Josep Mons), amb la veu dels excel·lents rapsodes Josep Batlle, Conxita
Organ i Domingo Mulà. Seguíem amb imatges del film “Claror – 1995”
(Santiago Marrè) una història filmada en el format Pathè-Baby (9,5) en
recordança al Centenari d’aquest format que celebrem aquest any. Continuàvem amb “Una lliçó d’art” (Manel Mas) una pel·lícula còmica al més
clàssic estil de cinema amateur. Finalitzant la projecció amb curtmetratges
actuals “Corriols de llegenda” Premi Ciutat de Calella 2022 (Sergi Ferrer i
Mas) i “Calella, what else!!! (Jaume Forest), una obra més actual quant a
tècniques de filmació, que ens ensenya Calella a vista de dron.
Gràcies a tots els que ens vareu acompanyar, a la Coral, Directora de la
Bilioteca, per fer-nos suport i als companys que van ajudar a fer possible
la projecció, que, segons diverses opinions, fou encertada... La propera
(quan sigui) serà diferent... Gràcies a tots!...

Valldebanador, 1
Tel. 93 769 49 53
08370 CALELLA (Barcelona)

Fotos Biblioteca
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Obsequi
En Kiku, pintor, i la seva parella Isa, artistes i col·laboradors molt vinculats a
les diverses activitats de la nostra entitat, ens han obsequiat amb una pintura
original amb una picada d’ullet als tallers de fotografia que duem a terme,
omplint les roques de Calella de fotògrafs aficionats. Els nostre agraïment a
aquest detall d’amistat i simpatia.

Film documental “El Cinema a Calella”
A traves de l’Associació Amics del Patrimoni de Calella, està prevista, dintre
uns mesos, la projecció a la Sala Mozart del film “El Cinema a Calella”. Un
vídeo documental realitzat l’any 1995 amb motiu de la celebració del Centenari del Cinema. És un treball molt detallat de les diverses activitats cinematogràfiques viscudes a la nostra ciutat des dels inicis del cinema (1895)
fins l’any de la seva realització (1995). Cent anys d’història del cinema a
Calella. Imatges, entrevistes i comentaris dels principals protagonistes dels
primers cent anys de vida del cinema a la nostra ciutat. Història de les sales
de cinema (Socials i Comercials), la Família Putifar, primeres realitzacions,
el cinema dels Pares de Família, Cinefòrum i protagonistes, Festivals de Cinema a les Festes de Primavera, trobades de Cinema Amateur i format 9,5,
curtmetratges d’autors locals... Una història que cal tornar a veure. No us
perdeu aquesta projecció.
50 ANYS LA LLIGA i TROBADES CINEMA 9,5 - 50 ANYS LA LLIGA i 9,5

15

DEFUNCIÓ JULIAN NEGREDO

CONDOL

El nostre company Joaquim Sitjà va tenir
coneixement de la mort de Julián Negredo i va traslladar a la família unes notes
de condol. La seva esposa va fer arribar
a FFC unes lletres d’agraïment per les
mostres d’afecte i reconeixement a la
seva memòria, recordant la bona acollida i atencions rebudes en el seus viatges
a Calella. En diverses ocasions en Julián
va assistir al Festimatge acompanyantnos com a fotògraf i com a membre del
jurat. Agraïm a la seva esposa aquest
record personal i fem arribar a familiars
i amics el més sincer sentiment de condol de la nostra entitat.

Volem fer arribar igualment el condol de
la nostra agrupació a la família del soci
col·laborador i amic Antoni Santarén per
la mort del seu fill. Descansi en pau...

LLIGA DE LA FEDERACIÒ
CATALANA DE FOTOGRAFIA
A la classificació de la Lliga de la Federació, on hi participen les entitats mitjançant les fotografies presentades pels
seus associats i que també ho siguin
de la Federació, Foto-Film Calella hem
quedat en el lloc número 9 d’un total
d’una seixantena d’entitats federades.
Ho podem millorar.

OBSEQUI LLIBRE EL FAR
Dissabte 17 de setembre de 2022, va
tenir lloc a Vilanova i la Geltrú la X Trobada de Faroners, Familiars i Amics del
Far, en el decurs de l’acte el nostre soci
Joaquim Sitjà va obsequiar amb el llibre
“El Far”, de Foto-Film Calella, a Damià
Calvet President del Port de Barcelona
en presència de Santiago Otero, Director del Port de Barcelona i David Moré
organitzador de l’acte. La foto és de Tino
Valduvieco.

Social

Notícies / Garbuix

CENTRE
ESPORTIU

Batlle, 38-40
Tel. 93 769 13 58
CALELLA

CARNISSERIA
Bruguera, 27 - Tel. 93 769 01 60
Església, 352 - Tel. 93 769 26 50
08370 CALELLA

Visiteu les nostres webs i Facebook

www.fotofilmcalella.org
www.festimatge.org

