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ACTA ASSEMBLEA nº 1/2021 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 

«L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES 

CATALANES» 

 

A Barcelona, a la seu de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 

Cinematogràfiques Catalanes, Pg. Colom, núm. 6, de Barcelona essent les 

18.15 hores del dia 3 de maig de 2021, trobant-se presents els acadèmics i 

acadèmiques relacionats en la Llista d’Assistència que s’inclou a l’Acta i, tot 

excusant la seva presència i delegant representació, els acadèmics i 

acadèmiques relacionats en la segona Llista que s’inclou a l’Acta, les 

delegacions dels vots dels quals acompanyen la present Acta, la Presidenta 

constata que de conformitat amb els Estatuts socials hi ha quòrum suficient per 

procedir a celebrar la reunió i els membres assistents, decideixen per 

unanimitat celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Acadèmia de les 

Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes amb el següent Ordre del Dia: 

 

 

Primer.- Lectura de l’acta de la última Assemblea de data 28 de 
setembre de 2020. Esmena i/o aprovació de la mateixa, segons 
s’escaigui.  
  
Segon.- Presentació, examen i aprovació, si s’escau, del Balanç de 
l’exercici 2020-2021 i dels Pressupostos previstos per a l’exercici 2021-
2022 
  
Tercer.- Comunicació de la convocatòria d’eleccions i calendari del 
procés electoral. 
           
Quart.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la reforma de l’article 16 
dels Estatuts.  
  
Cinquè.- Delegació de facultats per a l’execució dels Acords adoptats. 
  
Sisè.- Precs i preguntes. 

 
 

La Secretària, Sra. Judith Colell, comunica als acadèmics presents a 

l’Assemblea l’absència dels vocals Sra. Sílvia Quer i Sr. Josep Maria Civit, 

per motius laborals inexcusables. Participa l’advocada de l’Acadèmia, Maria 

Teixidor. 

 

Abans d’iniciar la sessió, la Secretària recorda als presents les indicacions per 

tal de poder dur a terme l’assemblea de forma ordenada i que les votacions es 

realitzin correctament. Es recorda als assistents que: 
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- Mantinguin encesa la càmera i silenciat l’àudio fins que no hagueu 

d’intervenir. 

- Al final de cada punt, quan obrim torn de preguntes, aixequin la mà i 

parlin quan els donem pas. Ho poden fer clickant la icona de mà.  

- Abans de parlar es presentin per tal que tots els assistents sapiguen qui 

són i  apaguin l’àudio un cop acabada la seva intervenció. 

- Després de les preguntes, si n’hi ha, procedirem a la votació de cada 

punt. Abans de cada votació farem el recompte de persones a la sala. 

Només es comptabilitzaran aquelles persones presents amb la càmera 

encesa en el moment del recompte.  

- En primer lloc es demanaran els vots presents. Per tal de votar, hauran 

d’aixecar la mà a través de la icona corresponent i no abaixar-la fins que 

els ho indiquem. La Secretària de la junta procedirà al recompte verbal i 

el personal de l’Acadèmia farà captura de pantalla de les mans 

aixecades.  

- A continuació procedirem al recompte de vots delegats a través del xat 

privat, des d’on una persona de l’Acadèmia demanarà a les persones 

que tinguin delegacions el sentit dels seus vots delegats. Aquells que 

tinguin delegacions de vots, per tant, votaran en dues tandes: la primera 

amb el seu vot, i la segona amb els vots delegats.  

- Finalment es procedirà a deixar constància dels vots presents i els 

delegats. 

Per tal de documentar adequadament la participació a l’assemblea, la 

Secretària informa als presents que per tal de documentar tots els acords 

presos i les intervencions fetes, la sessió serà enregistrada. La participació dels 

presents a l’Assemblea suposa l’autorització per a ser enregistrats únicament i 

exclusiva per a les finalitats esmentades. 

 

Es procedeix a elaborar la Llista d’Assistència amb els acadèmics i 

acadèmiques presents següents: 

 

  
Núm. 
soci Nom 1r Cognom 2n Cognom 

1  Montse Alcoverro Marco 

2  Josep  Amorós  Caubet 

3  Raquel Aranda Puignau 

4  Agustí Argelich Gironès 

5  Xavier Atance Yagüe 

6  Neus Ballús Montserrat 

7  Jaume Banacolocha  Ill 

8  Borja Barrera  Allué 

9  Antonio Barrero Guerrero 

10  Joan Bas Vinyals 
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11  Anna Maria Bofarull Galofre 

12  Montserrat Bou Sala 

13  Cristina Brandner Garcia 

14  Carles  Brugueras Malagarriga 

15  Mariona  Bruzzo Llaberia 

16  Maria Camí Vela 

17  Marçal  Cebrian Jubany 

18  David Hernandez Ciurana 

19  Mariona Claveria Ortega 

20  Judith  Colell  Pallerès 

21  Antonio D'Ocon Guerrero 

22  Marta Esteban Roca 

23  Luis Ferrando Villalba  

24  Marta Figueras Cardona 

25  Tono Folguera Amorós  

26  Alba Forn Bernaus 

27  Patricia Franquesa Ruiz  

28  Belén Funes Giménez 

29  Rafael Galdó Iborra  

30  Joan Ginard Gràcia 

31  Ferran Lahoz Lorenzo 

32  Xavi Lite Martínez 

33  Norbert Llaràs Carles 

34  Montse Majench Pueyo  

35  Clàudia Maluenda Martínez 

36  Mar Medir Benito 

37  Maria Molins Raich 

38  Sergi Moreno Castillo 

39  Sergi Ovide Hernández 

40  Isona Passola Vidal 

41  Carles Pastor Parés 

42  Elisa Plaza Valdero 

43  Tariq Porter Astorga 

44  Jesús-Àngel Prieto Villanueva 

45  Maria Lluïsa  Pujol Canals 

46  Jordi  Rediu Alarcón 

47  Edmon Roch Colom 

48  Maria Rosa Ros Pijoan 

49  Mireia Ros   

50  Maria Rosa Fusté 

51  Eduard Sola Guerrero 

52  Mònica Van Campen   

53  Joan Vidal Costa 

54  Roc Villas Ventura  

 

Per tant, hi ha 54 acadèmics numeraris presents amb dret de vot, segons el 

previst als Estatuts.  
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I s’elabora a continuació la llista dels 8 acadèmics que han excusat la seva 

presència i han delegat el seu vot: 

 

En no trobar-se a la sala la Sra. Anna Solà, el vot delegat de la Sra. Marta 

Selva no és efectiu. En total, 7 delegacions de vot efectives. 

 

Arriben més tard de les 18.15h i, per tant, es comptabilitzen en aquelles 

votacions on estan presents: 

  

 
Número 
de soci Nom Cognom 1 Cognom 2 

1  Félix Càrdenas Díaz 

2  Licio  Marcos de Oliveira 

3  Anna Solà Arguimbau 

 

En conseqüència, entre els vots dels presents i les delegacions efectives es 

recompten un total de 61 vots. 

 

A continuació, es dóna la benvinguda als 28 NOUS ACADÈMICS que s’han 

incorporat a l’Acadèmia del Cinema Català des de la última Assemblea, de 28 

de setembre de 2020. Joan Bas procedeix a llegir-ne els noms: 

 

Altes: 

 

1. Jesús-Àngel Prieto Villanueva 

2. Lício Marcos Ferreira De Oliveira 

3. Rachel Lascar 

4. Lola Villaescusa Ardila 

5. Gerard Oms Crespo 

6. Pau García Pérez de Lara 

7. Diego Rodríguez Aguilera 

8. Carmen Fernández Villalba 

  

Número 

de soci Nom Cognom 1 Cognom 2 Delega el vot en 

1  Marta Selva Masoliver Anna Solà 

2  Carlos Benpar  Isona Passola 

3  Carlos  Fernández Rodríguez Isona Passola 

4  

Maria 

Encarnació Soler Alomà Isona Passola 

5  Sílvia Quer Sabaté Judith Colell 

6  Josep Maria Civit Fons Edmon Roch 

7  Valerie  Delpierre  Tono Folguera 

8  Joan Mariné Bruguera Maria Lluïsa Pujol 
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9. Alba Forn Bernaus 

10. Yolanda Sey Asare 

11. Sofi Escudé Poulenc 

12. Laura Pérez Franco 

13. Uriel Wisnia Camen 

14. Eudald Valdivieso Roca 

15. Patricia Franquesa 

16. Pau Cruanyes Garrell 

17. Aleix Torrecillas i Calmeta 

18. Alejandra Molina Rios 

19. Èrika Sánchez Marcos 

20. Elena Coderch Aparicio 

21. Clàudia Maluenda Martínez 

22. Laura Rubirola Sala 

23. Pilar Palomero Delgado 

24. David Verdaguer i Ruiz 

25. Ignasi Àvila Padró 

26. Lucía Aleñar 

27. Patricia Reyes 

28. Bet Rourich 

 

Se’ls dóna la benvinguda de manera efusiva per part de tots els presents. 

 

Des de la darrera assemblea fins a la data present, en total s’han donat de 

baixa 39 persones: la majoria després d’haver esgotat l’any de gratuïtat que 

obtenen després d’una nominació als Premis Gaudí, d’altres per canvis en la 

seva situació laboral/personal, i d’altres perquè molt lamentablement ens han 

deixat. Descansin en pau Montserrat Carulla i Francesc Betriu. 

  

Tanmateix, gràcies a les noves altes, l’Acadèmia té 511 socis i sòcies.  

 

La Sra. Laia Aubia presenta les estadístiques de socis segons modalitat de 

quota, edat, gènere, així com la seva evolució en els darrers 3 anys: des de fa 

un parell d’anys ens situem en una franja de membres acadèmics que oscil·la, 

segons la temporada de l’any entre els 500 i els 520 membres (coincidint amb 

el cicle dels Premis Gaudí). Malgrat mantenir-nos estables en aquesta xifra, 

hem regularitzat molts acadèmics en tramitació (nominats en edicions anteriors) 

que estaven inactius (a nivell econòmic i de participació), això significa que tot i 

que no hi ha creixement quantitatiu, si que hi ha una millora a nivell qualitatiu. 
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La Directora, Sra. Laia Aubia informa als presents que es posarà a disposició 

dels socis i sòcies la documentació que es presenti en aquesta Assemblea 

(Acta de la darrera Assemblea, Balanç de l’exercici 2020-21, Pressupostos 

previstos pel 2021-2022 i la Memòria d’activitats d’octubre 2020 a abril de 

2021)  

 

A continuació, la Presidenta, Sra. Isona Passola, dóna inici al tractament dels 

punts de l’Ordre del Dia de la reunió d’aquesta Assemblea: 

 

Primer.- Lectura de l’acta de la última Assemblea de data 28 de setembre 

de 2020. Esmena i/o aprovació de la mateixa, segons s’escaigui.  

 

Atès que l’Acta de l’Assemblea anterior va ser enviada a tots els acadèmics i 

acadèmiques, i aquests/es ja l’han llegida, la Presidenta, Sra. Isona Passola 

demana si algun soci o alguna sòcia vol esmenar o puntualitzar algun aspecte 

de l’Acta. 

 

L’acadèmica Montse Majench, demana que es modifiqui la pàgina 12 del 

document, on s’afirma que la renovació de la plataforma encarregada a 

l’empresa Interactiu no és la primera renovació de la plataforma original. La 

Directora, Sra. Laia Aubia, proposa eliminar la frase “Renovada per primera 

vegada després d’11 anys”.  

 

Es procedeix a sotmetre a votació l’Acta de l’Assemblea de 28 de setembre de 

2020, amb els següents resultats: 

 

VOTS A FAVOR 58 

VOTS EN CONTRA 0 

VOTS EN BLANC / ABST. 2 

TOTAL 60 

 

No es comptabilitza el vot de l’acadèmic Carles Pastor doncs no té la càmera 

encesa i no respon al missatge de comprovació enviat per xat privat per l’equip 

de l’Acadèmia. 

 

L’Acta queda aprovada per majoria i es procedeix a la seva signatura.  

 

Segon.- Presentació, examen i aprovació, si s’escau, del Balanç de 

l’exercici 2020-2021 i dels Pressupostos previstos per a l’exercici 2021-

2022 

  

La Sra. Isona Passola dóna la paraula al Tresorer, Sr. Agustí Argelich, per a 

que exposi el Balanç de l’exercici 2020-2021 i valori la situació econòmica de 

l’Acadèmia: 
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COMPTES 2020-2021 

 

El Sr. Agustí Argelich exposa el balanç econòmic del període comprès entre 

l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021, coincidint amb el període establert 

per obtenir la subvenció de l’ICEC dins el marc dels “XIII PREMIS GAUDÍ“ 

 

a) INGRESSOS 

 

Els ingressos han suposat un total de 757.744,12 euros, cosa que implica 

un petit augment del 5,42% respecte l’any anterior. Els canvis més significatius 

han estat: 

1) Augment del 4,32% de les ajudes i subvencions. Especial menció hem de 

fer a l’ajuda de l’ICEC, que ha incrementat la seva aportació de 185.000 euros 

el 2019-2020 als 230.000 euros del 2020-2021. També han augmentat l’ajut de 

la Diputació de Girona i de la Diputació de Lleida, ambdues es situen en 20.000 

euros. La resta d’organismes continuen mantenint el seu ajut a les activitats de 

l’Acadèmia. 

2) Augment del 11,01% dels ingressos de patrocinadors i contractes, 

principalment: 

 Contractes amb els ajuntaments pel Cicle Gaudí: passen de 39.500 

euros de l’exercici 2019-2020 als 72.092,47 euros de l’exercici 2020-

2021.  

 L’Ajuntament de Calella, que entra amb 22.000 euros pels Premis 

Gaudí. 

Respecte els ingressos per projectes: 

1) En relació als Premis Gaudí destaquem 

 Hem tingut baixes de patrocinadors pels Premis Gaudí com Endesa o 

Montibello o decreixements importants com el patit de la Fundació 

SGAE, degut a la reducció d’ingressos de drets d’autor provocada per la 

pandèmia. 

 Tanmateix aquesta caiguda ha estat pal·liat gràcies a l’esforç en 

diversificar i sumar noves fonts de finançament pels Premis.  

o D’una banda hem incorporat l’Ajuntament de Calella (a través del 

Premi del Públic), DO Catalunya, Mútua de Terrassa Serveis 

Corporatius i hem ampliat participacions com la de MEDIA Antena 

Catalunya.  

o A més s’han mantingut d’altres importants com la CCMA, Loteries 

de Catalunya (Entitat Autònoma de Jocs i Apostes), el Parc 

Audiovisual de Catalunya – Terrassa Film Office, la Fundació 

AISGE, o DAMM, que a 2019 ja va retirar la seva aportació de la 

Festa d’Estiu i Activitat Singular però va mantenir i manté la dels 

Premis Gaudí. 



Assemblea General Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes 03.05.2021 

ESBORRANY 

8 
 

o També és important deixar constància del renovat suport de la 

Regidoria de Turisme i Indústries Creatives, que ja vam tenir al 

període anterior i que s’ha mantingut enguany, per la promoció i 

comunicació dels Premis Gaudí. 

2) En relació al Cicle Gaudí destaquem l’arrelament del projecte: 

 Referent a contractes i patrocinis, és manté l’aportació del patrocinador 

Fundació Víctor Grífols, que va entrar al període anterior, però per contra 

la Fundació SGAE rebaixat notablement la seva aportació en un 40% 

(fet que ja vam comentar a l’anterior assemblea). 

 Les Diputacions reafirmen i augmenten el suport a un projecte en 

constant expansió. Aquest any s’han mantingut el de la Diputació de 

Barcelona, i ha incrementat el de la Diputació de Lleida i el de la de 

Girona. El de la Diputació de Tarragona ha sofert una petita davallada 

degut per causes alienes a nosaltres (van limitar els requeriments 

circumstancialment davant de la COVID-19 per ajudar principalment 

entitats amb seu a Tarragona).  

 Especialment volem remarcar l’augment substancial de les aportacions 

que fan els diferents Ajuntaments al projecte Cicle Gaudí a través de 

contractes menors o de serveis. Aquest canvi en el model de 

finançament del projecte, que es va iniciar en l’exercici anterior, s’ha 

multiplicat quasi per dos aquest any degut a dues causes: 

 D’una banda s’han sumat moltes noves sales aquest any al Cicle (vam 

passar de 50 poblacions estables el desembre de 2019 a 69 en acabar 

l’any 2020 

 De l’altra, s’ha aplicat un augment progressiu en els preus dels 

ajuntaments més històrics del projecte, que feien una aportació 

simbòlica, per equiparar-lo al de les noves poblacions incorporades 

Tot plegat explica el creixement experimentat (passem de 39.500 euros a 

72.092,47 euros). Aquest canvi de finançament del projecte, derivat del 

creixement exponencial del mateix vs el topall de finançament que podíem 

rebre de les administracions, és molt positiu pel projecte perquè 1. Diversifica el 

tipus d’ingressos 2. Significa un degoteig d’entrades a tresoreria que dona 

molta liquiditat per dur a terme el projecte i 3. Promou una implicació major de 

les entitats locals i fan que el projecte arreli amb força a tot el territori. 

 

3) Respecte de les quotes dels associats, han baixat un 4,97% respecte 

l’exercici anterior, que donada la situació econòmica derivada del COVID 19 

que ens va fer aprovar la mesura voluntària d’exempció del pagament de la 

quota del segon trimestre del 2020.   

 

En resum, davant la incertesa absoluta derivada per la situació sanitària, 

econòmica i social del COVID 19, aquest període s’ha caracteritzat per un 

esforç importantíssim de l’Acadèmia per consolidar més que mai la confiança 
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dels diversos finançadors i treballar per aconseguir de nous; i podem dir que 

s’ha aconseguit, i que en conjunt s’ha millorat la xifra del període anterior. 

 
 
b) DESPESES 

 

Respecte les despeses, 731.796.24 euros, han augmentat un 6,55% respecte 

el període anterior però es redistribueixen pel que fa als projectes/partides: 

 

1) Les despeses dels Premis Gaudí augmenten en un 9,31% degut 

principalment a l’increment de preu del CCIB, derivat dels serveis especials de 

desinfecció requerits, així com de la impossibilitat d’aplicar tots els descomptes 

d’anys anteriors davant l’absència d’esdeveniments amb qui compartir 

despeses de personal. També hi ha un increment de l’apartat de la producció, 

enguany encomanada al Terrat, derivada de les necessitats extraordinàries de 

pre-gravats i desplaçaments pel territori que requeria la gala d’enguany.  

 

2) Pel que fa a les despeses del Cicle Gaudí, es registra un increment del 

6,05%, conseqüència directa l’expansió a més part del territori.   

 

3) En contrapartida, el projecte Premi Pepón Coromina, ha patit una 

davallada important del 42,26%. Aquesta variació es deu a la impossibilitat de 

celebrar la Festa d’Estiu Cinema Català, esdeveniment en el marc del qual 

s’entregava el guardó.  

 

4) El que en diem Activitat Singular i que a la pràctica es trasllada en l’Acció 

de recuperació del patrimoni cinematogràfic, combinada amb l’acte de 

nomenament dels Membres d’Honor, ha patit també una davallada del 7,72%, 

gràcies a l’esforç per ajustar-ne els costos, sense renunciar, i fins i tot 

multiplicant, la repercussió mediàtica, cultural i social de l’acció. 

 

5) Com a novetat, aquest període tenim el projecte de la Trobada 

d’Acadèmies de Cinema Ibèriques, que enguany arriba a la IV edició i se 

celebra a Catalunya, després d’haver passat per Galícia, Aragó i País Valencià. 

Tot i que inicialment estava prevista pel mes de març, l’alteració del calendari 

dels Premis Gaudí derivada de la pandèmia, ens ha obligat a situar 

l’esdeveniment a finals del proper més de maig, gràcies a la flexibilitat de 

l’ICEC, administració que finança majoritàriament aquesta activitat. 

 

6) Les despeses d’estructura es mantenen estables. En aquest punt volem 

incidir en que els costos de personal són necessaris per dur a terme els 

projectes de l’Acadèmia. 

 
A continuació el Tresorer, Sr. Agustí Argelich, fa un breu apunt sobre la 
situació de tresoreria. 
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La situació de tresoreria de l’Acadèmia és positiva. A data 26 d’abril de 2021, 
resten pendents de cobrar l’import de 121.243,33 euros i pendent de pagament 
l’import de 68.651,58 euros 
 
Un cop cobrat i pagat tot això ens deixa un saldo positiu de tresoreria de 
52.591,75 euros (sense tenir en compte els 60.000,00 euros de la pòlissa de 
crèdit ). 
 
A banda d’aquest tema, hi ha pendent que Hisenda faci efectiva la devolució 
d’IVA de l’exercici 2020, i que esperem en breu la puguem cobrar. L’import és 
de 28.576,39 euros. 
 
 
PRESSUPOST EXERCICI 2020-2021 

 

La Directora, Sra. Laia Aubia, explica el pressupost previst per al següent 

exercici. 

 

a) INGRESSOS 

 

Malgrat l’aturada derivada de la crisi de la COVID-19, els ingressos previstos 

pel següent exercici pateixen un lleugeríssim augment del 3%.  

 

1) Els principals motius són dos i tenen a veure amb el Cicle Gaudí: 

 L’augment de l’aportació de l’ICEC, que es torna a incrementar per 4rt 

any consecutiu, després d’una retallada del 40% el 2018 i passa de 

230.000 euros a 250.000 euros. L’increment significa un 8% més 

respecte l’any passat, i un 35% respecte fa dos anys, recuperant així 

una part de l’import retirat l’any 2018-2019 

 Les aportacions dels Ajuntaments del Cicle Gaudí, que segueixen 

creixent respecte l’any anterior, tot i que aquest proper exercici no ho fa 

de manera tan exponencial perquè no s’incrementen més els preus de 

municipis que ja formen part del circuit, només s’afegeixen les noves 

incorporacions. En un escenari molt conservador, preveiem un augment 

del 15% dels ingressos procedents d’aquesta font (83.000 euros) 

2) Pel que fa als patrocinadors, mantenim CCMA, Damm i Loteries de 

Catalunya. Esperem aconseguir un nou patrocinador del Premi del Públic i 

mantenir el suport del Parc Audiovisual de Catalunya a través de l’espot. Tot i 

que som conservadors pel que fa a SGAE i AISGE, dues entitats de gestió de 

drets que s’han vist molt perjudicades per la pandèmia, preveiem un lleuger 

increment del suport de DO Catalunya.  

 

Aquests increments ens permeten pal·liar: 
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1) La previsible reducció de la subvenció extraordinària concedida aquest 2020 

per la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de 

Barcelona per a la Promoció dels Premis Gaudí. Tot i que aquest 2020-2021 

l’hem mantingut, la situació d’incertesa interna a la Regidoria donada l’aturada 

turística de la ciutat segueix, i caldrà batallar aquesta ajuda de nou. 

 

2) Els ingressos procedents de les quotes dels socis i sòcies. Tot i que la 

situació ha millorat, són diversos els acadèmics que ens sol·liciten entrar al 

Fons Social o la baixa temporal davant la situació econòmica que estan 

visquent. 

 

 

b) DESPESES 

 

A grans termes veureu que, segons projectes els costos s’han incrementat o 

reduït de la següent manera: 

 

1) Premis Gaudí. El cost es manté molt similar al de l’any passat, una mica 

inferior (entre l’1 i el 2%). Malgrat que esperem reduir algunes despeses extres 

derivades de mesures sanitàries, es preveu un manteniment en el preu dels 

serveis contractats al CCIB, així com en la producció audiovisual. 

 

2) Cicle Gaudí. El cost augmenta en gairebé un 23,8%, degut a l’expansió del 

Cicle fins a 100 sales. 

 

3) Festa d’Estiu i Activitat Singular. El cost d’aquestes dues activitats 

augmenten lleugerament els costos (6%) però no pateixen cap desviació 

important. Davant la situació de pandèmia preveiem limitacions pel que fa a la 

Festa d’Estiu que ens situen en un escenari molt similar al de l’any passat. 

 

4) Altres activitats. Aquí vam incloure, en l’exercici passat, la Trobada 

d’Acadèmies Ibèriques. Enguany i d’acord amb el que dictamini com a prioritat 

la nova Junta, es reserva un import d’una mica més d 28.000 euros per la 

renovació del web de l’Acadèmia, creada fa prop de 10 anys i que ja no pot 

esperar més (per raons de posicionament, però també de seguretat), i per a 

l’organització de xerrades i activitats de formació/desenvolupament de 

projectes. 

 

5) Costos d’estructura. Augmenten un 13% degut a l’ampliació de l’equip del 

Cicle Gaudí a partir del mes de juny 2021 davant l’objectiu de creixement de la 

xarxa fins a les 100 sales el desembre de 2021. 

 

 

CONCLUSIONS 
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La Presidenta, Sra. Isona Passola, conclou el punt explicant que l’Acadèmia 

continua amb la filosofia de treballar amb una absoluta austeritat, optimitzant 

els recursos per controlar el pressupost. La Presidenta afirma que amb l’equip 

reduït i els recursos que tenim, sembla mentida que es puguin fer tantes coses, 

i es mostra convençuda que això només vol dir que el pressupost es porta amb 

absolut rigor. Per aquest motiu agraeix la feina de l’equip de l’Acadèmia i 

remarca que malgrat les complicacions d’aquest any, s’ha aconseguit tancar els 

comptes de l’exercici en positiu.  

 

S’obre torn d’intervencions: 

 

El Sr. Roc Villas i la Sra. Montse Alcoverro proposen un aplaudiment en 

demostració d’agraïment per la feina feta. 

 
A continuació, es sotmeten a votació els Comptes de l’exercici 2020-21. En el 

transcurs de l’explicació del Punt 2 de l’ordre del dia, la Sra. Maria Molins 

abandona la reunió per problemes de connexió, i el Sr. Fèlix Cárdenas s’uneix 

a la reunió. No es comptabilitza el vot del Sr. Carles Pastor per trobar-se amb la 

càmera apagada i no obtenir resposta a través del xat privat. 

 

Un cop fet el recompte de vots, el resultat és el següent:  

 

VOTS A FAVOR 60 

VOTS EN CONTRA 0 

VOTS EN BLANC 0 

ABSTENCIONS 0 

TOTAL 60 

 

S’aproven per unanimitat els Comptes de l’exercici 2020-21.  

 

A continuació es sotmet a votació els Pressupostos previstos per a l’exercici 

2021-2022 i, un cop fet el recompte, el resultat és el següent:  

 

VOTS A FAVOR 60 

VOTS EN CONTRA 0 

VOTS EN BLANC 0 

ABSTENCIONS 0 

TOTAL 60 

 

S’aproven per unanimitat els Pressupostos previstos per a l’exercici 2021-2022.  

 

La Presidenta. Sra. Isona Passola, posa contingut a les xifres exposades. 

Explica que a l’Assemblea passada ja vam fer balanç de l’acte de nomenament 
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dels Membres d’Honor que vam celebrar el juliol de 2021 i de l’Entrega del 7è 

Premi Pepón Coromina que va tenir lloc el dia 15 de setembre, i  se centra en 

fer una repassada a les accions portades a terme des del mes d’octubre de 

2020 fins a dia d’avui. 

 

PREMIS GAUDÍ 

 

La Presidenta, Sra. Isona Passola, fa una repàs a la cursa d’enguany dels 

Premis Gaudí, posant èmfasi en: 

- La necessitat de reinventar i recalendaritzar tots els esdeveniments 

de la cursa. Vam mantenim els espais de referència, tot i que vam 

canviar els formats garantint totes les mesures de seguretat: l’Antiga 

Fàbrica Damm per la presentació dels candidats, la Pedrera per la 

Lectura de nominacions i l’Hotel Arts per la sessió fotogràfica amb els 

nominats i nominades i pel Gaudí d’Honor d’enguany, la Carme Elias, 

per la qual ens van cedir una suite presidencial. En general el balanç és 

molt bo, incloent l’espot  

- La presencialitat. Quan no s’estava fent res presencial al nostre voltant, 

vam insistir en la necessitat de fer-ho presencial, convençuts de la força 

que donava. Això va implicar un treball intens previ amb PROCICAT i 

l’establiment de nous protocols i maneres de treballar. També val la 

pena esmentar l’encariment del CCIB, únic espai preparat i validat pel 

PROCICAT per celebrar-hi la gala, degut als processos de desinfecció 

que calia seguir i a la impossibilitat de compartir despeses de personal 

amb altres esdeveniments. 

- El canvi d’horari de la gala. Cal acabar de valorar si aquest canvi ha 

funcionat. Hi ha elements a favor i elements en contra. Per l’equip, en 

termes de producció, i per premsa, en termes de repercussió mediàtica, 

multiplicada gràcies a l’hora de finalització, el canvi és positiu. Hem 

tingut menys espectadors de mitjana (286.000 espectadors versus els 

346.000 de l’any passat), però el tram final hem assolit 390.000 

espectadors, molt per sobre de l’habitual en els premis més importants 

de la gala. A més, entrem en connexió en directe al TN Vespre amb 

660.000 espectadors 

- Hem d’agrair a tots els patrocinadors i col·laboradors d’aquesta 

edició amb una especial menció al Parc Audiovisual de Catalunya i a 

l’Ajuntament de Calella i a les col·laboracions en espècies, 

valuosíssimes, d’Antaviana i la Mútua de Terrassa. 

 

CICLE GAUDÍ 

 

La Presidenta, Sra. Isona Passola, recalca l’èxit de Cicle Gaudí, una iniciativa 

que supleix el que la Llei de Cinema marcava que havia de fer la Generalitat. El 



Assemblea General Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes 03.05.2021 

ESBORRANY 

14 
 

projecte experimenta el 2020 un creixement inesperat donada la situació que 

hem viscut d’aturada durant tants mesos.  

 

S’han sumat 19 poblacions el 2020, a les quals cal afegir-ne 18 en el que 

portem de 2021 i 12 més ja confirmades a partir de setembre que ens situen en 

les 99 sales estables, 11 pantalles als barris de Barcelona, 10 universitats del 

món que passen una selecció del Cicle Gaudí, Tàrrega i ara comença a la 

Catalunya nord a 5 poblacions. 

 

L’any 2017 començàvem amb 12 sales. L’any 2018 es tancava amb 35 sales, 

el 2019 assolíem les 50 i el 2020 va finalitzar amb 69 sales estables. En 4 anys 

hem multiplicat per més de 5 els municipis del circuit 

 

Sobre la programació, una comissió INDEPENDENT de selecció formada per 5 

membres procedents de diversos àmbits del cinema tria el programa dels 10 

títols anuals, sempre vetllant perquè els títols seleccionats tinguin una ambició 

de públic gran, i hi hagi diversitat de temàtiques, gèneres, llengües... 

 

Les assistència a sales, malgrat la Covid han sigut altíssimes. Hi ha sales amb 

mitjanes de 70 i 80 persones, en molts casos, molt superior a la mitjana de les 

sales comercials. 

 

Les pel·lícules programades de del passat setembre fins el proper mes de 

setembre: Jaume Plensa ¿Puedes Oírme?, El meu germà persegueix 

Dinosaures, L’Ofrena, Adú, Las Niñas, Uno para todos, La Boda de Rosa, Terra 

de telers, Sentimental, La Vampira de Barcelona, My Mexican Bretzel, No 

mataràs i La dona il·legal 

 

La Presidenta destaca els debats que es duen a terme després de le 

projeccions i fa una crida als equips de les pel·lícules a que assisteixin a les 

projeccions.  

 

També destaca formació continuada per als gestors de les sales. Malgrat la 

situació sanitària, enguany hem celebrat: 

 La II Trobada de Sales del Cicle gaudí. Granollers. 30 de setembre, amb 

62 assistents, obertura a càrrec de l’ICEC, la Diputació de Barcelonas i 

l’Ajuntament de Granollers, una ponència a càrrec del Pac Vilallonga i 

una taula rodona amb estudis de cas. 

 4 jornades de formació provincials, online, amb el Pepe Zapata i l’Ana 

Sánchez, dirigides als gestors de les sales del Cicle. Amb l’objectiu de 

donar-los eines perquè promoguin el Cicle i el facin créixer a les seves 

localitats. 63 assistents en total.  

 

HOMENATGE A LES SALES CENTENÀRIES 
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L’acció de recuperació del patrimoni cinematogràfic és una de les activitats 

afiançades i consolidades en els darrers anys de l’Acadèmia. Començant el 

2016 amb Cardona, seguint el 2017 amb Esplugas City, 2018 Orphea i Trilla, 

2019 Terrassa i enguany la sales de cinema centenàries, davant la situació 

dramàtica que estava patint el gremi de l’exhibició. Això forma part de l’objectiu 

de recuperar no només les persones que han fet una aportació de valor a la 

nostra cinematografia, sinó també de recuperar els espais. 

 

L’homenatge es presenta el dia 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni 

Audiovisual a la Sala Mozart de Calella, la sala més antiga de Catalunya 

encara en actiu amb data d’inici de projeccions documentada. 

 

Consisteix en: 

 La recerca i elaboració del catàleg de sales centenàries de cinema en 

actiu a Catalunya (a càrrec de Toni Vall): una publicació digital que té la 

seva versió web en un mapa interactiu on els usuaris poden consultar la 

història de les 13 homenatjades sales. 

 La creació d’un segell - placa de Cinema Centenari personalitzat per a 

que cada sala el pugui col·locar físicament en el seu espai i aplicar-lo 

gràficament en els diversos suports/canals de comunicació habituals 

 La celebració d’un acte d’entrega de les plaques amb una gran 

convocatòria de mitjans. 

Assoleix un rècord de cobertura mediàtica:  

- Més de 70 impactes a premsa escrita, digital, TV i ràdio. 

- Doble pàgina a Diari Ara, El Punt Avui, pàgina sencera a El Periódico, El 

País 

- Contra del TN Vespre a TV3 i reportatge a Informatius de TVE - 

Catalunya 

- Entrevistes a Catalunya Ràdio, 8TV, 25TV, RNE4.  

 

ALTRES ACTIVITATS 

 

Finalment la Presidenta fa esment a:  

 Converses de l’Acadèmia, un espai molt valuós d’intercanvi 

d’experiències i divulgació del procés creatiu que hi ha darrere les obres 

nominades i premiades. Destaca la taula rodona amb la guanyadora del 

Gaudí a Millor guió, Núria Giménez Lorang, coorganitzada amb el GAC.  

 El Premi del Públic Jove de Cinema Europeu, en el qual joves de més 

d’una trentena de països voten la millor pel·lícula d’entre les 3 

preseleccionades. Organitzada a Barcelona amb la Filmoteca de 

Catalunya. Enguany també se celebra online, amb gran èxit, tot i que el 

format no afavoreix el volum de participants que teníem quan ho fèiem 
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presencial. L’Acadèmia va portar els actors de Merlí perquè dialoguessin 

amb els joves. 

 Reunions mensuals amb la FAN of Europe, la xarxa d’acadèmies de 

cinema europees. 

 La residència d’escriptura de Guió Faberllull, organitzada per l’Institut 

Ramon Llull amb la col·laboració de l’Acadèmia i GAC. Del 17 al 31 de 

maig, 9 projectes seleccionats en fase d’escriptura del tractament 

gaudiran de manutenció i espai a Olot per escriure, tutoritzats 

individualment, amb classes magistrals a càrrec de grans experts i 

sessions de grup. La selecció és externa per garantir la independència 

de l’Acadèmia. 

 

La Presidenta conclou el balanç posant en valor el volum d’activitat feta malgrat 

les previsions que teníem a principis d’any quan va esclatar la pandèmia. 

També agraeix la feina a la Junta Directiva, a l’equip del Cicle Gaudí format per 

la Marina Saura i l’Anna Molins, i a tots els acadèmics i acadèmiques que han 

participat en les diverses activitats. 

 

La Directora, Sra. Laia Aubia agraeix públicament també la col·laboració 

d’Ovide a l’espot dels Gaudí. 

 

Tercer.- Comunicació de la convocatòria d’eleccions i calendari del 

procés electoral. 

 

La Presidenta dóna la paraula a la directora de l’Acadèmia, Sra. Laia Aubia, 

per a que faci lectura de la convocatòria d’eleccions. Avui 3 de maig de 2021 la 

Junta Directiva ha aprovat: 

 

1) Convocar eleccions a la Junta Directiva de l’Acadèmia del Cinema 

Català per a la renovació de la totalitat dels seus membres, que esgoten el seu 

mandat el proper 8 de maig. 

  

2) Les eleccions es celebraran el dilluns 14 de Juny de 2021, a la seu de 

SGAE, Pg. Colom, núm. 6. L’horari de votació serà de 18h a 20h i l’escrutini 

començarà, un cop tancades les portes, quan s’hagin introduït a les urnes el vot 

per correu que s’hagi pogut rebre i s’hagi introduït al sistema, també, el vot 

electrònic. 

 

3) Designar, com a membres de la Junta electoral que entra en funcions un 

cop feta aquesta convocatòria per a presidir i fer seguiment de tot el procés 

electoral, els següents: 

 

Membres de la Junta Electoral: 

Mariona Claveria 
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Rosa Maria Fusté 

Lluís Maria Güell 

Anna Petrus 

Oriol Sala-Patau 

 

Suplents: 

Carles Brugueras 

Marta Esteban 

Xavi Lite 

Mar Medir 

Roc Villas 

 

4. El calendari del procés electoral queda fixat com segueix: 

 4 a 8 de maig: comunicació de la convocatòria, per correu electrònic o 

correu ordinari (aquells membres que no hagin acceptat la comunicació 

electrònica), així com a la pàgina web i sistemes de comunicació de 

l’Acadèmia. 

 4 a 13 de maig: comunicació als socis de llur situació al cens, que 

romandrà  a la seu de l’ACC, per a consulta, fins al dia de les eleccions. 

 Fins al 17 de maig: els candidats poden presentar les seves 

candidatures (llistes tancades, firmades per tots els candidats i que 

s’adreçaran a la Junta Electoral, a la seu de l’Acadèmia). 

 18 i 19 de maig: validació i proclamació de les candidatures per part de 

la Junta Electoral. 

 19 de maig – 12 de juny: campanya electoral (les candidatures 

proclamades poden obtenir una còpia del llistat de membres de l’ACC). 

 Fins al 5 de juny de 2021: es pot sol·licitar el vot per correu. 

 Del 9 a l’11 de juny: vot electrònic. 

 13 de juny de 2021: jornada de reflexió. 

 14 de juny de 2021: jornada electoral. 

  

5. Els sistemes de vot són: 

 El presencial; 

 El vot per correu: que podrà sol·licitar-se a la Junta electoral fins al 5 de 

juny de 2021.  

 El vot electrònic: a través de www.eleccions.academidelcinema.cat; la 

plataforma de votacions estarà oberta del 9 de juny a l’11 de juny. Tots 

els/les membres acadèmics del cens electoral rebran un codi d’accés 

personal i intransferible el dia 8 de juny, associat a l’adreça de correu 

electrònic que tenim donada d’alta i al seu DNI. L’empresa 

INTERACTIU, que és la mateixa que gestiona les votacions als Premis 

Gaudí, garanteix la seguretat i confidencialitat de la plataforma que 

compta amb certificat digital de seguretat del domini i que només 

http://www.eleccions.academidelcinema.cat/
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validarà els vots d’aquells/-es acadèmics/-ques que no exerceixin 

posteriorment, en el seu cas, el vot presencial. 

 

6. El procediment i termini de presentació de candidatures: 

 

Fins al 17 de maig: els candidats poden presentar les seves candidatures.  

 

Composició: Es recorda que les candidatures les composen llistes tancades 

d’un mínim de 5 i un màxim de 10 membres. Els càrrecs que s’han de dotar són 

la Presidència, Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria, la resta són vocals; es 

busca representar el màxim de professions del sector cinematogràfic. 

 

Les llistes hauran de presentar-se signades per tots els candidats i s’adreçaran, 

a la seu de l’Acadèmia, a l’atenció de la Junta Electoral que serà l’encarregada 

de validar-les. 

 

S’obre el torn de preguntes. L’acadèmica Maria Camí demana com sabran els 

acadèmics i acadèmics qui es presenta i amb quin programa. La Directora 

explica que la comunicació del programa via correu electrònic es remetrà a tots 

els membres des de l’Acadèmia i que l’Acadèmia posa a disposició del les 

candidatures un espai per realitzar un acte de campanya. L’advocada Maria 

Teixidor apunta que es cedia el pis de dalt de la seu de l’Acadèmia, que caldrà 

veure si compleix tots els requisits de seguretat (espai i ventilació) i, en el seu 

defecte, plantejar alternatives. 

 

L’acadèmica Neus Ballús demana si abans del 17 de maig, data límit per 

presentar la candidatura, és també el moment per presentar un programa. La 

Directora contesta que la Junta Electoral no entra en el programa. L’únic que 

ha de validar és que la candidatura compleixi els requisits formals relatius als 

membres que la composen. L’advocada Maria Teixidor confirma que un cop 

validades les candidatures és el moment per fer arribar els programes complets 

als membres de l’Acadèmia. La Directora explica a tots els presents que el 

reglament electoral que regula tot el procés estarà a disposició dels acadèmics 

i acadèmiques al web de l’ACC.  

 

L’acadèmic Antoni D’Ocon proposa als candidats i candidates que expliquin el 

programa mitjançant un vídeo. L’acadèmica Maria Camí apunta que preferiria 

un format que permeti intervenció. La Secretària Sra. Judith Colell proposa 

l’organització d’un debat telemàtic. La Presidenta. Sra. Isona Passola, 

esperona els presents a fer els actes presencials i es compromet a trobar 

l’espai que els pugui acollir. 

 

Quart.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la reforma de l’article 16 

dels Estatuts.  
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La Directora, Sra. Laia Aubia, explica la reforma de l’article 16 dels Estatuts 

proposada per la Junta directiva, d’acord amb les recomanacions de la Sra. 

Maria Teixidor. 

 

Tot i que la possibilitat de reunió telemàtica queda emparada legalment, des de 

la declaració de l’Estat d’alarma ampliada, a la vista de la situació i de la 

necessitat que aquest any tenim de celebrar telemàticament l’Assemblea, es 

considera prudent ampliar estatutàriament a les reunions de l’Assemblea 

General la possibilitat d’aquest tipus de celebració, incorporant un punt 4rt a 

l’article 16 dels Estatuts: 

 

El text que proposem a votació afecta a l’article 16 i és el que se us ha adjuntat 

a la convocatòria de l’assemblea, concretament es proposa afegit a l’article 16, 

que regula les reunions de l’Assemblea General, el punt 16.4 

 

16.4. Les reunions seran preferentment presencials però, quan així ho 

estableixi la convocatòria, la pròpia reunió (incloses les votacions i presa 

d'acords) es podrà celebrar per mitjans telemàtics (videoconferència, 

conferència telefònica múltiple o similars). En cas de reunió telemàtica, caldrà 

assegurar-se que tots els membres que es connectin remotament disposen 

dels mitjans necessaris, caldrà que la persona en funcions de la Secretaria 

reconegui la identitat dels intervinents. Les reunions telemàtiques i els acords 

que s'hi adoptin s'entendran fets en sessions celebrades en el domicili social de 

l'Acadèmia. 

 

El Punt 4 de l’Ordre del Dia es sotmet a votació. En el transcurs de l’explicació 

dels punts 3 i 4 de l’Ordre del Dia, el Sr. Carles Pastor i la Sra. Montserrat Bou 

han abandonat la reunió i el Sr. Licio Marcos de Oliveira i la Sra. Anna Solà s’hi 

ha unit, prèvia la corresponent identificació. La Sra. Anna Solà no comunica el 

seu vot delegat per xat privat, per tant no es comptabilitza. 

 

VOTS A FAVOR 60 

VOTS EN CONTRA 0 

ABSTENCIONS 0 

TOTAL 60 

 

S’aprova per unanimitat la reforma estatutària proposada. 

 

 

Cinquè.- Delegació de facultats per a l’execució dels Acords adoptats.  

 

S’aprova per unanimitat facultar a la Presidenta i a la Secretària de la Junta 

Directiva per tal que cadascuna d’elles per sí sola pugui, en nom i 
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representació de l’Acadèmia del Cinema Català, dur a terme totes les gestions i 

tràmits necessaris per tal d’executar els acords aprovats en aquesta 

Assemblea, inclosa la seva elevació a públic i presentació davant els registres 

que corresponguin. 

 

Setè.- Precs i preguntes. 

 

La Secretària obre el torn de precs i preguntes: 

 

L’acadèmic Xavier Atance demana paraula. Demana corregir la plataforma 

que desenvolupa EGEDA VEOGaudí de manera que no hi hagi pel·lícules que 

es posen a disposició dels acadèmics amb molt decalatge respecte el moment 

d’obertura de la plataforma de visionat, ja que considera que crea un greuge 

comparatiu en termes de votació dels acadèmics. Els acadèmics entreguen els 

materials dins del termini i després no tenim manera d’assegurar la data de 

publicació. 

 

La Directora explica que EGEDA processa les pel·lícules a mesura que es van 

rebent i que quan s’acumulen títols en els darrers dies, això crea un embut. 

L’Acadèmia sempre vetlla perquè en el moment d’obertura de la plataforma hi 

hagi el màxim d’obres penjades i, en qualsevol cas, perquè hi siguin totes quan 

s’obren les votacions. El Sr. Xavier Atance proposa que s’habiliti algun tipus 

d’avís a la plataforma sobre les obres que s’estan digitalitzant. 

 

El Sr. Xavier Atance expressa la seva disconformitat amb el fet que els Premis 

Gaudí contemplin la preselecció de llargmetratges documentals quan se 

superen un determinat nombre d’inscripcions i mentre que no es fa amb la 

ficció. Considera que és una decisió que ha de pertànyer als acadèmics i no a 

una comissió. 

 

Finalment comparteix amb els presents la decepció que li causa el 10% 

d’assistència de l’Assemblea i reflexiona sobre què es podria fer des de 

l’Acadèmia per incentivar la participació. 

 

La Presidenta creu, per la seva experiència en altres associacions, que la 

participació dels socis en les reunions anuals on es presenten balanços 

econòmics i pressupostos és molt baixa. Quan l’associacionisme té un sentit de 

relació professional, en estrenes o debats, la participació és molt més alta. 

Considera que és important afavorir al màxim la participació, en particular, i 

respecte dels Premis, per exemple, sobretot en les votacions, on, especialment 

a la primera ronda, l’índex de votació és molt baixa. Això referma la necessitat 

del mecanisme de la comissió de preselecció que s’activa per assegurar que 

els acadèmics puguin veure tot el que han de votar en la primera ronda. La 

Presidenta considera que és un punt que es pot debatre en un futur i que és un 
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problema comú entre tots les acadèmies de cinema europees amb les que 

estem permanentment en contacte. La Directora confirma que no es fa pública 

aquesta informació. 

 

El Sr. Roc Villas intervé per compartir que és molt complicat veure totes les 

pel·lícules. Si no hi haguessin comissions de pre-selecció seria pràcticament 

impossible. Comparteix la reflexió del Sr. Xavier Atance en el pla teòric però 

afirma que en el pla pràctic, sense les comissions – i recorda que la comissió 

de selecció europea fa una feina de selecció que redueix a 6 els títols possibles 

a votar d’un total que supera el centenar. Afirma que si la votació no és 

obligatòria, la baixa participació és un problema que no té solució, és una 

qüestió d’estimulació i temps, no el podem dirigir des de l’Acadèmia.  

 

L’acadèmica Elisa Plaza, recolza l’acadèmic Roc Villas, i recupera la petició 

presentada en l’anterior Assemblea, d’introduir la possibilitat de votar en blanc 

en categories senceres de la primera ronda de votacions, de manera que els 

acadèmics i acadèmiques puguin fer efectiva la seva votació només en les 

categories en què hagin pogut visionar i valorar totes les candidatures 

presentades. La Directora explica que és una decisió presa per evitar el vot en 

bloc a una producció i recull la reflexió de la Sra. Elisa Plaza per tal que es 

tingui en compte en l’aprovació de les properes Bases dels Premis Gaudí que li 

correspondrà fer a la propera Junta Directiva electa. 

 

L’acadèmica Monica Van Campen creu que cal mantenir la comissió 

compromesa a mirar-se tots els documentals i que s’obri a més socis. La seva 

intervenció és per constatar que és molt complicat inscriure’s al Cens dels 

Artistes de Catalunya, doncs es demana que el 15% dels ingressos totals 

obtinguts en els darrers 3 anys vinguin de la seva activitat artística i això limita 

la inscripció de la gent que porta temps sense treballar. La Presidenta reafirma 

la importància de que ens inscrivim tots i de traslladar aquestes dificultats al 

ConCA. 

 

L’acadèmic Tono Folguera intervé per aclarir que la comissió de preselecció 

de documentals es va activar després d’un any de treball intens i debat a fons 

amb l’Acadèmia que es va aprovar per majoria àmplia en una Assemblea. 

Recorda que les llistes de pre-selecció existeixen a grans acadèmies com la de 

Hollywood o l’Europea i avança que a l’Acadèmia espanyola s’ha aprovat tenir 

pre-selecció de documentals a partir de l’any vinent. La comissió creada 

expressament existeix davant la manca de l’organització per especialitats. 

Aprofita l’ocasió per recordar que caldria precisar al comitè de selecció que han 

de valorar els documentals no com a jurat, sinó com a comissió pre-

seleccionadora, és a dir que s’ha d’enfrontar a la selecció no des del seu gust 

personal, sinó pensant en quins són els documentals que millor representen la 

collita de l’any. 
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L’acadèmica Maria Camí proposa que hi hagi un debat específic sobre aquest 

tema i una nova votació, doncs ja va sortir en l’anterior assemblea. Les dues 

opcions tenen els seus pros i contres però reflexiona sobre si caldria obrir la 

comissió als acadèmics i acadèmiques que vulguin/puguin visionar totes les 

obres.  

 

La Sra. Mireia Ros expressa el seu desacord amb l’existència d’una comissió 

de pre-selecció i es mostra partidària de la creació d’especialitats, tal i com fa 

l’Acadèmia espanyola.  

 

El Sr. Jesús Ángel Prieto felicita la Junta per l’Assemblea i per la feina feta i 

comparteix la reflexió sobre la necessitat de crear una comissió que repensi i 

reinventi la gala. En funció del que passi a la gala, es pot decidir com es 

selecciona. Considera que hem de rebaixar la promoció del glamour que no 

tenim i potenciar les altres potencialitats que sí que tenim com a país petit i 

cinematografia petita, amb una fórmula similar a la del Cicle Gaudí, més 

homeopàtica i menys al·lopàtica, no vulguem crear la vacuna del cinema català 

amb unes gales. S’ofereix a aportar idees si es crea un espai de debat i 

reflexió. 

 

La Presidenta comparteix la dificultat intrínseca del format de la gala, que sovint 

es fa llarga i feixuga pel número de premis a entregar. Comenta que enguany 

s’ha pogut controlar per la limitació dels agraïments, els pre-gravats i el control 

de moments concrets com el discurs del Gaudí d’Honor. 

 

En aquest punt la Presidenta aprofita per explicar la Trobada d’Acadèmies de 

Cinema Ibèriques, una trobada itinerant que agrupa les acadèmies portuguesa, 

gallega, asturiana, aragonesa, valenciana, andalusa i catalana i que enguany 

acollim a Barcelona. Reafirma la necessitat d’una marc de diàleg com aquest 

per potenciar la diversitat de cinematografies de la península i comparteix amb 

els presents que és un bon marc per traslladar aquests dubtes sobre el format 

de la gala, de la mateixa manera que ho podem compartir amb les acadèmies 

europees amb les que ens reunim cada mes. 

 

L’acadèmica Montse Alcoverro comparteix la necessitat del debat sobre la 

comissió de pre-selecció de documentals i proposa crear un grup de treball que 

revisi les bases de la propera edició i que reculli les diverses opinions de cara a 

traslladar aquest punt a l’ordre del dia de la propera Assemblea General. Ella 

considera que el canvi s’hauria d’aplicar també a curtmetratges. 

 

El Sr. Xavier Atance expressa el seu acord amb la Sra. Maria Camí sobre la 

necessitat de que totes les pel·lícules catalanes arribin als acadèmics i no 

només les que selecciona la comissió. Si una comissió fa l’esforç de veure tots 
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els documentals, ell també voldria tenir aquest accés. Posa sobre la taula 

també un segon debat relacionat amb de quina manera filtrar els documentals 

realment cinematogràfics dels documentals televisius que s’exhibeixen en 

cinemes. 

 

El Sr. Tono Folguera recorda que l’inici del debat que es va tenir en el seu 

moment sobre documental, va requerir d’un volum de signatures. Intervé per dir 

que les gales tenen centenars de milers d’espectadors que les segueixen, són 

sempre líders d’audiències i són una eina de difusió molt potent. També opina 

que limitar els agraïments podria anar a la contra de l’espontaneïtat de la gala 

 

L’advocada, Sra. Maria Teixidor, aclareix que no es pot votar sobre cap punt 

que no estigui inclòs a l’Ordre del Dia de l’Assemblea, doncs estaríem privant la 

resta acadèmics que no hi són de participar en una votació que desconeixien 

que tindria lloc en aquesta reunió. Si hi ha un grup d’acadèmics que vol tractar 

un punt a l’Assemblea han de recollir el suport del 10% dels acadèmics, tal i 

como estableixen els Estatuts. Això no treu que els membres puguin fer arribar 

els seus suggeriments perquè la Junta Directiva els valori al llarg de la seva 

gestió i quan estigui revisant les bases. La Junta Directiva és sempre sobirana 

per decidir si crea un grup de treball o fa qualsevol tipus d’anàlisi del tema i, si 

es considera necessari, portar-ho a debat a la següent Assemblea. 

 

La Sra. Monica Van Campen intervé per dir que creu que tant el tema de la 

gala com el de les votacions sobre la comissió de selecció s’han de traslladar 

en un altra trobada. 

 

La Sra. Marta Figueras intervé per agrair a les dues Juntes Directives 

presidides per la Sra. Isona Passola la feina feta durant tots aquests anys, fent 

menció especial a totes les portes que s’han pogut obrir gràcies a l’energia de 

la Presidenta i demana un aplaudiment col·lectiu.  

 

I sense altres assumptes que tractar, la Presidenta, previ agraïment a tots els 

presents per llur assistència, als membres de la junta per la seva tasca i a 

l’equip de l’Acadèmia per la feina feta, i afirmant la necessitat del diàleg i debat 

amb llibertat de totes les qüestions aportades pels acadèmics i acadèmiques 

presents com a associació formada per membres lliures de la societat civil, 

dóna per acabada la reunió de l’Assemblea a les 20.40 hores.  

 

La Secretària en redactarà l’Acta que inclourà tots els punts tractats i les llistes 

d’assistència i de representació, i la seva lectura i aprovació es realitzarà en la 

següent reunió de l’Assemblea que tingui lloc després d’aquesta, tot l’anterior 

segons el previst en els Estatuts. En aquell moment l’Acta serà signada per la 

Secretària i la Presidenta li donarà el seu vist-i-plau.  
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 Amb el vist i plau: 

 

 

 

  

Judith Colell Pallerès.  

Secretària  

Isona Passola Vidal.  

Presidenta 

 


