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Foto guanyadora del XXII Trofeu Carpinell de Fotografia tema Calella
Autor: Joaquim Sitjà (original en color)
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Editorial

A la recta final de l’estiu, us presentem aquest PORTAVEU un cop més farcit de
ressenyes d’activitats que portarem a terme dins l’entitat, demostrant que allò de
descansar a l’estiu no va amb nosaltres.
Tenim la Fira de Calella a tocar i com és habitual el Trofeu Carpinell mostrarà, un any
més, una interessant selecció d’imatges relacionades amb Calella. També hi haurà
una mostra de les fotografies de la diada de Calella Ciutat Gegantera, una feina que
FFC ha fet en col·laboració amb els Geganters.
La Lliga anual ja té noves bases i la primera entrega serà el proper mes d’Octubre.
Sabem que hi ha gent que està treballant per presentar les seves obres i, més d’un,
trobem a faltar els debats i canvis d’impressió sobre les mateixes.
Els companys aficionats a les imatges en moviment estan enllestint diversos curtmetratges i preparant una nova “super-producció” perquè hi pugui participar un
bon grapat de gent de casa nostra. Les càmeres i els ordinadors no tenen aturador.
Tot això demostra les ganes de treballar que tenim tots, bé de fet no creiem que el
mot “treballar” sigui el més adient quan un gaudeix amb el que fa ...
Tot i que aquest Portaveu us arribarà passades les festes, aprofitem abans d’acabar
per desitjar-vos que tingueu una Bona Fira i Festa Major.

La Lliga
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Bases de la 41ena Lliga Social de Fotografia
2013/2014
PARTICIPANTS
MODALITATS
TEMÀTIQUES

Els socis de Foto-Film Calella
Paper: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga
Lliure: Lliuraments 1,2,3,5,6, i 7
Obligat: Lliuraments 4 i 8
Fotografia de carrer ( Street photography ) 4 entrega
Us poso algunes definicions de com hauria de ser aquesta fotografia:
• La Fotografía Callejera debe ser capturadaen lugares públicos:
Calles, subterráneos, museos, playas, parques, eventos, lugares campestres,
discotecas, etc.
• En estas fotografías, los sujetos no deben posar, asimismo la foto no puede
ser guionizada.
• Estas fotos no necesitan incluir gente, pero por lo menos deben implicar la
existencia humana o la condición humana.
• Agregar o remover elementos de la fotografía no es ético, se supone que es
un desafío para el fotógrafo, además, la manera de aproximarse a este tipo
de fotografía es bruta y en crudo, como la fotografía de antes.
• Aceptándose el reencuadre de una foto y la realización de correcciones de
color, siempre y cuando se mantenga una representación realista del sujeto,
pero lo que no se aceptan (si uso mucho la palabra “permitido” suena como
si hubiese un comité que juzgara las fotos) son las manipulaciones extremas
de las fotos, como combinar imágines en un mismo cuadro, o el uso de HDR
(High Dynamic Range), ya de por sí muchas veces estos postprocesos arruinan
una imagen natural.
Us poso l’adreça del blog. Per is algú vol fer una ullada:
http://photoblogmgz.blogspot.com.es/2012/05/street-photography-la-fotografia.html
Un “penjador” concret. Entrega 8
• A la segona entrega es donarà a cada participant un “penjador de roba”
concret. La foto que feu serà totalment lliure, però l’únic que es demana
és que hi surti com a mínim aquest penjador que es dona. la resta tant en
concepció com a tècnica és totalment lliure.
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Paper: Lliures (recomanable: 30x40 o 40x50). Presentades en un
suport rígid i sense emmarcar.

IDENTIFICACIÓ

El nom de l’autor al dors de les obres.

ADMISSIÓ

Paper: Rigorosament a partir de les 22 hores fins les 22,30 h.

JURAT

Nomenat per FFC. Començarà a fallar a partir de les 22,30 h.

EXPOSICIÓ

Les fotografies en Paper dels lliuraments dels mesos de Desembre, Gener, Febrer i Març no es podran retirar fins el proper
lliurament corresponent, ja que romandran exposades al Local
Social mentre dura el curset de fotografia. Per evitar que siguin
malmeses, les obres de mides 30x40 i 40x50, seran protegides
amb marcs que proporcionarà FFC. Qualsevol foto que sigui retirada equivaldria al mateix de no haver estat presentada y per tant
els punts obtinguts en l’entrega no tindrien validesa.

LLIURAMENTS

La darrera entrega serà reservada, en la seva totalitat, per ser
exposada al Sopar de la Llum i únicament es podrà fer el bescanvi d’una foto per una altre, del mateix autor, i presentada a la
mateixa lliga anual.
Tots els segons DIVENDRES de cada mes
18-10-2013 : (ATENCIÓ: és el 3r Divendres) 08-11-2013
13-12-2013				10-01-2014*
14-02-2014				14-03-2014
11-04-2014				09-05-2014*
* (temes obligats)

La Lliga

MIDES

Social
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PREMIS

ALTRES

Tindran premi:
A) Per ordre de millor puntuació, i fins a un total del 10% del total del
nombre total de participants.
B) Els DOS participants debutants, que hagin fet el curset de FFC en els
2 darrers anys, i que obtinguin millor puntuació. Aquest premi no és pot
guanyar dos cops.
C) 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 son acumulatius, si bé seran mencionats a la placa que
així ho proclami .
D) Es concedirà un Premi a la FOTO POPULAR DE L’ANY, que s’escollirà
per votació popular durant la festa NIT DE LA LLUM. Per optar a aquest
Premi, cada participant de la Lliga, podrà presentar la que consideri la seva
millor obra de la Lliga actual.
E) Entre les fotos guanyadores d’entrega s’escollirà la millor FOTO DE LA
LLIGA (aquest veredicte l’efectuarà un jurat extern a FFC al qual se li enviaran les fotos en format digital). Aquesta foto quedarà exposada de forma
permanent als locals de l’entitat.

1) NO s’admetran lliuraments dobles de recuperació.
2) A fi i efecte que mentre el jurat convidat pugui fallar l’entrega de paper, els que ho vulguin
es podran comentar les obres entregades tot fent una projecció de les mateixes, caldria que
com a màxim un dia abans del dia del lliurament envieu par mail (foto@fotofilmcalella.org)
la vostra foto en format jpg i amb una resolució a 72 pp i amb la mida del cantó mes llarg no
superior a 1600 pix. ( indicant en el mail si autoritzeu o no la publicació a la plana web de la
vostra obra). ( Si algú no ho pot enviar, la podrà portar el mateix dia de l’entrega, però això fa
que el procés sigui molt més lent)
3) Els guanyadors de lliurament que no hagin portat el fitxer el dia de l’entrega, hauran d’enviar la foto guanyadora en un fitxer .JPG ( resolució 150 pp ) a l’adreça foto@fotofilmcalella.
org, perquè puguin ser incloses a la plana web i al Portaveu.
4) La puntuació final de la lliga sortirà de la suma de cada una de les 8 entregues.
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.
P.S: si encara voleu conèixer mes a fons que és això del Street-photography aquí teniu el
link a un programa de TV de aprox. 24 minuts molt curiós que parla d’aquest tema.
http://www.tv3.cat/videos/3966610/Street-photography
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Dilluns dia 9 de setembre es va dur a terme
el veredicte del XXIIè Trofeu Carpinell de Fotografia tema Calella 2013. Un total de 62
fotografies de 22 autors, repartits entre Malgrat, Pineda, Arenys de Mar i Calella, competien pels tres premis del concurs. Recordem
que el Trofeu Carpinell d’aquest any pel primer classificat, és un quadre cedit per l’artista
calellenc Gaietà Teixidó. Volem també esmentar i agrair la col·laboració que, any rere any,
Segon premi autor: Felipe Bravo
rebem de la família Carpinell-Alarcón.
(original en color)
El jurat format per Joan Carles
Marco i Alexandra Alsina de
FFC i Jaume Pruna de l’agrupació cultural calellenca Pa, Vi
i Moltó, va atorgar el següent
veredicte: Premi d’Honor a Joaquim Sitjà de Calella; segon
premi a Felipe Bravo, també
Tercer premi autor: Manel González
de Calella i tercer classificat
Manel González resident a Pineda
de Mar.
El jurat va comentar que, dintre la
varietat de temàtiques calellenques
de les obres presentades, havien
decidit fugir de temes clàssics com
ho poden ser el Far, les Torretes, la
Roca Grossa... i premiar imatges
més suggerents d’indrets de la ciuJurat qualificador: Joaquim Sitjá
tat.
Agraïm la feina dels companys del jurat, així com la participació dels fotògrafs concursants
i felicitem molt
especialment als guanyadors d’aquesta edició.
El lliurament de premis serà el diumenge dia 22 a les 19,30 h a l’estand de FFC, amb la
presència dels guardonats, de la senyora Rosita Alarcón, el President de FFC senyor Xavier
Rigola, i l’Alcaldessa de Calella senyora Montserrat Candini.

Fotografia

XXIIè Trofeu Carpinell de Fotografia

La Fira
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Fira de Calella i L’alt Maresme
Quan escrivim això, ja tenim la Fira a tocar i estem decidint de quina manera muntar
l’estand. El que està decidit és l’exposició d’una selecció de les obres del 22è Trofeu
Carpinell de Fotografia tema Calella, i d’altra banda donar informació de les properes
activitats i treballs a dur a terme.
El FESTIMATGE 2014 ocuparà un bon espai, en cada una de les tres facetes: fotografia, cinema 9,5 i curtmetratges.
Hi tindrem així mateix, una promoció del proper curtmetratge que farà l’entitat, el
nom provisional del qual és ara mateix “Roger de can Bou, Baró de Calella”, i que
està pensat com un documental sobre un personatge que podia haver existit als segles XV i XVI. En aquesta super-producció, tenim la intenció de implicar-hi el Museu,
la Biblioteca, l’Ajuntament entre altres estaments municipals i alhora fer-hi participar
gent de les entitats i agrupacions de la nostra ciutat, perquè d’aquesta manera sigui
ben bé un treball obert a tots els ciutadans de Calella... hi haurà feina per a tothom.
Així mateix exposarem material dels curtmetratges que ja estan en fase de muntatge
com ara “El mal pastor”, una treball experimental d’animació en stop-motion; “El
cas”, una altra experimentació utilitzant el chroma-key i un darrer curt, original de
l’Ariadna Nogueras, del taller de cinema de l’any passat i que li servirà de treball de
recerca del seu curs de imatge i so.
També exposarem material divers de la nostra particular secció de col·leccionisme i
es projectaran curtmetratges de l’entitat, resums de les activitats pròpies i els vídeos
guanyadors del concurs de Carnaval.
Tot això quan a l’estand, i en relació amb l’exposició col·lectiva, s’hi podrà veure una
mostra fotogràfica, en
format gran, del reportatge que FFC va efectuar, amb motiu de la
col·laboració amb la
colla de Geganters,
de les activitats de la
festa de Calella Ciutat
Gegantera 2013.
Estem segurs que,
como cada any, passarem la Fira de setembre amb bona nota.
De l’exposició de FFC a la Fira
(original en color)
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En el marc de la commemoració de l’efemèride dels 60 anys de turisme a Calella, s’ha editat un llibret amb la reproducció de 60 postals
antigues de Calella. En Quim Botey juntament amb en Josep Llobet,
en Joan Noguera, en Jordi Ten i en Josep Villegas han estat qui, amb
gran entusiasme i esforç han parit aquesta publicació. També hi ha
col·laborat amb la confecció de la portada en nostre company Francisco Rojas.
Aquest interessant document gràfic (sobretot pels calellencs) es podrà adquirir en primícia en la propera Fira de Calella en l’estant del
Museu del Turisme en el qual hi haurà una exposició de les postals reproduïdes. El preu d’aquest llibret és de 10 € els quals aniran destinats
íntegrament al finançament del darrer projecte “FOTO-FILM CALELLA
PER VICENÇ FERRER” promogut per la nostra entitat a benefici de
la “Fundación Vicente Ferrer-R.D.T” i que serviran per construir un
equipament sanitari o educatiu a Andhra Pradesh (Índia).

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

La Fira

Calella 60 imatges per un turisme de postal

Cinema i Vídeo
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Propers Curtmetratges de FFC
Aquest any ha esta força productiu per a la secció de cinema i vídeo, actualment hi
ha tres projectes en marxa que estan en fase de postproducció: editar-los i afegir-hi
música.
El primer és un curt d’animació que porta per títol EL MAL PASTOR, amb una tirada
de més de 5000 fotos per fer que el personatge de fusta estigues animat. Un treball
on han volgut experimentar en Manel Mas i Marçal Mora utilitzant la tècnica de stopmotion, molta feina per una història curta durada.
L’altra projecte porta per títol EL CAS, un curt futurista enregistrat al plató de l’entitat
i amb fondos verds que s’hauran de substituir per espais virtuals que simulin el
interior d’una nau espacial. Un treball que sense la tècnica del chroma-key hagués
estat impossible. El guió és una adaptació lliure basat en un conte de Isaac Asimov.
El protagonitzen la Clàudia Mateos, en Martí Germà, de Joventut Artística Calella, i
un petit robot virtual.
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Roger de Can Bou, Baró de Calella
Aquest es el títol provisional del proper
curtmetratge que s’està preparant a nivell
d’entitat. Es tracta d’un ampli guió que involucrarà gran quantitat de col·laboradors,
actors, entitats, museu, biblioteca, ajuntament i que en aquests moments està
en situació de primers contactes. Esperem que la història agradi i que puguem
dur a terme aquesta nova i agosarada
“super”producció. Al nostre estand de la
Fira tindrem més informació

Cinema i Vídeo

L’equip de cursetistes (Ariadna i Joan) i monitors del darrer Taller de Cinema 2012,
estan treballant en el curt “P.S: per fi, ja et sento amb mi...”. El guió, planificació,
story board i direcció és de l’Ariadna Nogueras, que amb les seves amigues Lucía
(actriu) i Ariadna (fotògrafa), amb la col·laboració d’en Joan i dels monitors, ja han
acabat el rodatge. Ara està a l’ordinador preparant el muntatge... Esperem veure’l
acabat el proper Festimatge. Aquest film serà el treball de recerca que presentarà
l’Ariadna al seu curs de Imatge i So.

Social
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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
Recordeu que el dilluns 21 d’octubre a les 22 hores al local social, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat. Des d’aquí fem una
crida perquè hi feu acte de presència i d’aquesta manera donareu suport a la feina que du a terme la junta i la gent de FFC en general. Una
entitat com la nostra, amb més de 200 socis, no pot tenir una assistència només d’una quinzena de persones. Cal fer un esforç i assistir-hi.
Gràcies.

Re ubicació de seccions
Us volen informar dels avenços de la reestructuració que aquest any esta tenint el
local de l’Entitat:
1.-Canvi d’emplaçament de secretaria i documentació.
2.-Un estudi fotogràfic amb més espai
3.-Arxiu Històric i videoteca
Ja està enllestit el nou emplaçament de secretaria, més ampli i amb un arxiu prou
espaiós. Ara només cal ordenar i fer un escandall de tota la documentació de que
disposa l’Entitat. Una feina que fins l’any vinent no es podrà donar per reordenada
i que degut a l’activitat creixent de l’Entitat s’haurà de mantenir en condicions per
poder gaudir d’un bon arxiu històric.
Gràcies a la re ubicació i fusió de tot el material de l’entitat: exposicions ja realitzades, tríptics, pòsters, llibres publicats, portaveus i d’altres, s’ha pogut guanyar un
espai que ja estava destinat a l’estudi fotogràfic i que per fi s’ha pogut recuperar amb
el trasllat de les prestatgeries que hi havia. Tot el material queda confinat i ben guardat a on abans era el laboratori de revelat de l’Entitat i que ara havia quedat sense ús
degut als canvis cap a l’era digital de la fotografia. Aquesta nova àrea de documentació cal que sigui etiquetada i reordenada per conceptes a fi de poder trobar qualsevol
treball realitzat per l’Entitat en anys anteriors i els que vindran.
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Des d’aquestes línees volem agrair als socis que han participat en la primera fase,
fer possible tots els trasllats i els desmantellaments que ha patit l’Entitat, així com la
retirada de tot el que era inservible cap a la deixalleria.
Sense ells, aquesta feina feixuga i molesta encara estaria per fer. També demanem
disculpes per l’estat provisional en que es troben algunes estances de l’Entitat perquè puguem portar a terme tota aquesta gran re ubicació necessària. En la reunió de
socis d’enguany es detallarà encara més, l’estat actual d’aquesta iniciativa de millora
del local, per a qui estigui interessat.
Si algun soci vol aportar el seu temps o cedir fotografies d’exposicions, activitats,
trobades, portaveus, etc.. que cregui pertinent i que siguin pròpies de Foto-Film
agrairíem que es posessin en contacte amb secretaria@fotofilmcalella.org . Qualsevol tipus de col·laboració serà benvinguda

Vista parcial local social

Social

Ens queda també millorar la videoteca. Dotar de noves prestatgeries la secció destinada a l’arxiu de cinema del FESTIMATGE que any rere any es va ampliant amb
curts i documentació del participants i que s’han de conservar sota clau. I per últim,
dividirem l’estança de la secció de vídeo amb més prestatgeries per fer cabuda a tot
el material de 9,5mm, fotografia i aparells de vídeo antics de que disposa l’Entitat
per a una millor conservació.

Social
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Noticies / Garbuix
Concurs vídeo Carnaval Alt Maresma
Reunit el jurat qualificador del 1er. Concurs de Curtmetratges amb el
tema concret del 14e`Carnaval de l’Alt Maresme 2013, format per
Josep Matas de Calella Televisió, Pere Moragas de la Comissió Organitzadora del Carnaval i Anna Rodón, professora i llicencia en Belles Arts, després de valorar totes les obres presentades al concurs,
atorgaren el següent veredicte: Primer Premi a EL CARNAVAL DEL
MARESME EMOCIONA de Nil Santané de Tossa. Els altres premis han
estat per gent de FFC. Els participants al curset de fotografia de FFC,
representats per Quim Botey han obtingut el Segon Premi, amb el
muntatge fotogràfic 14è CARNAVAL DEL MARESME, i el Tercer Premi
amb el títol de ESTO ES CARNAVAL se’l ha endut el nostre soci Francisco Rojas. Enhorabona a tots.

Jurat qualificadors
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Social

DIGITALITZACIÓ D’EXPOSICIONS
Els companys Quim Botey i Francisco
Rojas, estan duent a terme un treball de
recerca i digitalització de totes les exposicions realitzades per FFC. És una feina sistemàtica i que té una importància
molt especial ja que alguns d’aquests
treballs estaven en difícils condicions de
conservació. Cal aplaudir aquesta iniciativa que ens deixarà gaudir novament
d’aquestes exposicions fotogràfiques
col·lectives, desconegudes per molts
del socis actuals.
PROPERS LLIURAMENTS LLIGA SOCIAL
DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE

CURTMETRATGES GUANYADORS DEL
CARNAVAL A LA FIRA
Tenim previst que en el nostre estand
s’hi puguin veure, entre els resums de
les activitats pròpies, els tres vídeos
guanyadors del concurs del Carnaval
de l’Alt Maresme.
FOTOFILM CALELLA PER
VICENÇ FERRER
Tothom podrà col·laborar en el projecte
que la nostra entitat està duent a terme
per a la construcció d’un nou centre
d’equipament a la zona d’Andhra
Pradesh (Índia), on du a terme la seva
labor humanitària la Fundació Vicenç
Ferrer, adquirint el llibret de 60 postals
(10 euros) a l’estand del Museu del
Turisme a la Fira de Calella.

Experts en viatges
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