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Barcelona, 07 de Març 2020 

 

 

Junta Associació Catalana de la Crítica i l’Escriptura Cinematogràfica (ACCEC) 

Acta de l’Assemblea Anual de Socis de l’ACCEC 2020 (2020 / 01) 

 

 

Data: 07 de març 

Hora: 10:30 PM 

Lloc: Aula 2 del CCCB 

 

 

 

Assistents (21 persones): Albert Galera, Ylenia Cañadas, Llorenç Esteve, Jorge Oter, Tariq 

Porter, Núria Vidal, José Enrique Monterde, Aaron Cabañas, Ana Aitana Fernández, Pep 

Armengol, Albert Elduque, Xavier Arnaiz, Violeta Kovacsics, Eulàlia Iglesias, Cloe Masotta, 

Antoni Peris, Marla Jacarilla, Toni Junyent, Marta Armengou, Ignasi Franch, Arnau Vilaró. 

 

 

Marta Armengou (presidenta) presenta l’ordre del dia. 
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1) Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior (es podia consultar a l'àrea de Socis de 

www.accec.cat, a l'apartat Circulars). 

No es presenta cap objecció i s’aprova per unanimitat. 

 

 

2) Informe de les activitats de l’any 2019: 

• El 2019 no es va fer Jornada de la Crítica per la proximitat amb la celebració del 30 
Aniversari de l’ACCEC, que es va celebrar al desembre del 2018. 

  

• FIPRESCI: Com que per qüestions econòmiques la ciutat de Bari no podia seguir 
acollint l’Assemblea anual de Fipresci, finalment es va celebrar el 17 de setembre 
durant el Festival de Miskolc (Hongria). Per ser entre setmana i coincidir la mateixa 
setmana que començava el Festival de Sant Sebastià, no hi vam poder anar. Des de 
FIPRESCI omuniquen que un dels temes més importants i prioritaris és aconseguir la 
paritat en els jurats.  
 

• L’altra associació de la crítica que hi ha a Espanya (Asociación Española de la 
Prensa Cinematográfica) abandona FIPRESCI. Això vol dir que, per una banda, al 
passar a ser l’única associació a Espanya la quota ara serà de 300 € i no de 225 € com 
fins ara i, de l’altra, passarem a tenir tots els jurats Fipresci espanyols. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.accec.cat/
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Jurats FIPRESCI 

 

A continuació, s’anoten els festivals FIPRESCI que hi han hagut al llarg del 2019 amb 

representació de membres de l’ACCEC: 

FESTIVAL DE SOFIA: José Luis Losa Garcia 

FESTIVAL D’ISTANBUL: Margarita Chapatte 

FESTIVAL DE MOSCOU: Andoni Iturbe Tolosa 

FESTIVAL DE KARLOVY VARY: José Luis Losa Garcia (va cancel·lar un dia abans de 

començar)  

FESTIVAL DE MISKOLC: Abraham Belloso (va cancel·lar)  

FESTIVAL DE VALLADOLID: Joaquin Vallet 

FESTIVAL DE SEVILLA: Paula A. Ruiz  

FESTIVAL DE GIJÓN: José Luis Losa Garcia  

ST. PETERSBURG COLLOQUE: José Luis Losa Garcia 

 

Es comenta que, sempre que sigui possible, cal avisar amb antelació en cas de no poder 

finalment al festival en el qual s’ha postulat. 
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Altres jurats 

  

Festival Dates Jurats 2019 

Americana Film Fest 5 al 10 de març 
Antoni Peris, Marc Garriga, Juan 
Pablo Beas 

Mecal 15/03 - 02/04 
Aaron Cabañas, Arantxa Acosta, 
Toni Junyent 

BCN Film Festival 
Del 22 al 30 
d’abril 

Aaron Cabañas; Ylenia Cañadas; 
Pep Armengol 

D'A Film Festival Barcelona 
Del 25 d’abril al 7 
de juny 

Vanessa Agudo, Jesús González; 
Ana Uslenghi 

Atlàntida Film Fest Juliol 
Ramón Alfonso, Laura Blanco, Javier 
Osuna 

Sitges 
Del 3 al 12 
d’octubre Mar Canet; Javi Cózar; Javier Parra 

Festival Internacional de Cinema Gai 
i Lèsbic de Barcelona  No n’hi va haver 

L'Alternativa 
De l’11 al 17 
novembre 

Pep Armengol, Mercè Coll, Albert 
Elduque 

REC 
Del 3 al 8 de 
desembre 

Raquel Abad; Abraham Domínguez; 
Francisco Javier Millán 
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• Anuari de publicacions. Enguany l’anuari de publicacions d’autores espanyoles i 

autors espanyols (que inclou traduccions i tesis doctorals defensades durant el 2019) ha 

estat realitzat pel soci Xavier Sánchez Pons. Està disponible al web de l’ACCEC. 

 

• Relacions institucionals.  

 
- Amb l'Acadèmia del Cinema Català, que lliura els Premis Gaudí, s’ha mantingut la 

col·laboració amb la comissió que preselecciona els 6 films europeus candidats a 

ser nominats. Les pel·lícules preseleccionades d’enguany van ser: Los hermanos 

sisters, La favorita, Lazzaro feliz, La casa de Jack, Lo que arde i Retrato de una 

mujer en llamas. 

- Amb l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona: com cada any, s’ha convidat  

l’ACCEC a Estrasburg amb motiu del lliurament dels Premis Lux. Hi van anar la 

Marla Jacarilla i l’Albert Elduque. A més, aquest cop es va fer una trobada/dinar a 

Barcelona amb la directora Teona Strugar Mitevska, finalista al Premi Lux amb Dios 

es mujer y se llama Petrunya.  

- Col·laboració amb la Filmoteca: aquest any tampoc es van fer presentacions dels 

films de l’any a contraprestació del carnet de lliure circulació de la Filmoteca, que 

donen als socis de manera gratuïta. Tanmateix, ha continuat la col·laboració de la 

FilmoXarxa. 
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3) Balanç econòmic 2019 

 

L’Ignasi Franch (tresorer) llegeix el resum del balanç 2018 (Annex 1): 

El resultat de l'exercici 2019 és de 7.550 euros d'ingressos i 5.601 euros de despeses, 

amb un superàvit de 1948,52 euros. L'ingrés per quotes de socis s'ha incrementat en 400 

euros respecte al 2018. Si es consolida aquest número de socis, donaria marge per 

incrementar l'organització d'activitats remunerades, atès que suposa un increment 

d'ingressos mentre les despeses estructurals romanen estables. En aquest aspecte, les 

despeses de secretaria han suposat 3.775,20 euros, FIPRESCI han suposat 675 euros, 

les col·laboracions (anuari i 30è aniversari) han suposat 517,60 euros i la confecció i 

enviament de carnets han suposat 202,31 euros.  

Les xifres previstes pel 2020 són d'uns ingressos de 7.500 euros i d'unes despeses de 

6.572,20, que suposarien un superàvit de 927,80 euros. Encara que les xifres d'ingressos 

haurien de ser una mica superiors, fem una previsió continuista per no trobar sorpreses 

(impagaments, baixes a última hora) que desquadrin els comptes. Secretaria seguirà 

suposant el gruix de les despeses. Preveiem l'augment de la quota FIPRESCI derivada 

de l'increment de jurats que ha causat la renúncia de l'associació espanyola. També 

sabem que el cost dels carnets serà superior enguany (a causa d'un encariment dels 

proveïdors consultants, no hem pogut reeditar l'estalvi aconseguit l'any 2019 per la junta, 

i especialment per les sortints presidenta i vicepresidenta: pressupostem uns 391 euros, 

aproximadament, atès que desconeixem el cost exacte que tindran enguany els 

enviaments a domicili). Les altres despeses destacades serien les que suposaran la 

jornada de la crítica celebrada el dia 7 (375 euros) i l'anuari de publicacions. 
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4) Proposta (i elecció) de nous representants a la Junta: 

Deixen el càrrec Marla Jacarilla, vicepresidenta, i també Marta Armengou, presidenta. 
Per simplificar el procediment de votació de les diverses vacants, es vota una proposta 
de nova junta formada per Ignasi Franch (president), Toni Junyent (vicepresident), 
Arnau Vilaró (secretari), Antoni Peris (tresorer), Judith Vives (primera vocal), Ana Aitana 
Fernández (segona vocal) i Víctor Esquirol (tercera vocal). 
 

 

S’estableix per unanimitat el canvi en la junta i la proposta dels nous candidats. 

* 24 vots (21 assistents + delegació de vot en la renovació de la Junta: Gerard Casau, 

Judit Vives, Marga Chapatte). 
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5)    Programa i proposta d'activitats per al 2019 de la nova junta. 

- Seguim donant continuïtat a la Newsletter amb certa periodicitat. L’any passat es va 

comentar la possibilitat de fer reunions informals i, fins i tot, plantejar actes exclusius. 

Això no s’ha fet.  

- Augmentar activitats: Tenint en compte que tota la gent de la junta fa la feina de 

manera altruista i les nostres agendes no donen per a més, Marta Armengou valora la 

possibilitat de contractar un gestor cultural que pugui donar una empenta pel que fa al 

fet d’incrementar la presència de l’ACCEC a través de noves activitats: presentacions, 

col·laboracions, publicacions d’articles i/o llibres, etc. 

- Preocupació de la Junta pel que fa a la resposta/implicació dels socis, segueix costant 

molt trobar candidatures pels jurats. Cal replantejar-nos si volem formar part com a jurat 

de la crítica en tants festivals, per exemple, del Mecal, que és el que més costa. 

Seguim amb el Mecal o donem per tancada la col·laboració? 

- Possibilitat de començar una col·laboració amb l’Xcèntric de cara als 20 anys. 

- Tot i que cada festival posa les seves condicions, hem aconseguit que els festivals 

siguin més flexibles amb els codis per veure les pel·lícules. També hem aconseguit 

que tots paguin dietes als jurats.  

- Valorar la creació del grup privat al Facebook. Funciona com a eina de comunicació? 

- Seven Chances de Sitges. Se segueix amb aquest canvi de reorientació, però no 

sempre s’obtenen els resultats desitjats. Durant el festival, es va organitzar la festa 

Seven Chances al Nirvana Port de Sitges, el 6 d’octubre. Participació quasi nul·la. pel 

que fa al trofeu, mantenim el que hi ha o preferiu canviar-lo? 
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- L’any passat es va plantejar la possibilitat de canviar els Estatuts perquè la 

presidència no sigui indefinida, sinó que hi hagi un mínim i un màxim d’anys de durada 

en el càrrec i, dos, per assegurar-nos la paritat en la junta. Votar les dues coses. 

- Des del Dart Festival se’ns va oferir la possibilitat de moderar 3 sessions (amb un Q&A 

inclòs) amb els directors, sense remuneració. A canvi, als moderadors obtenien passi 

gratuït per a totes les sessions (no hi ha acreditació de premsa en aquest festival). 

D’altra banda, com a socis ens proporcionaven entrades gratuïtes per a les sessions 

moderades i un codi per descompte del 50% a la resta de sessions. 

 

Altres: 

- Mantenir les mateixes activitats, reprendre’n algunes i, si és possible, fer-ne de noves: 

presentacions de films; presentacions de llibres de cinema, etc. 

- La prioritat és seguir millorant la comunicació amb els socis.  

- A 7 de març de 2020, el total de socis és de 151. D’aquests, 29 són fora de Catalunya. 

Al 2019 vam tenir 6 altes i 1 baixa i, fins ara, al 2020 hem tingut 4 altes i 3 baixes de 

socis. 
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6) Torn obert de paraules 

- Festivals. Entrebancs per trobar candidats. La Marta explica que ens hem preguntat els 

motius: hi ha gent que no pot per compatibilita i hi ha festivals que, a dia d’avui, potser 

no desperten tant interès entre els socis (BCN, Mecal). Vam pensar que faltaven 

incentius i per això hem demanat que paguin dietes els Jurats. Ho hem aconseguit amb 

el BCN, L’Americana, el Mecal i el D’A. Vam voler deixar clar als festivals que no ha de 

suposar una despesa fer de jurat. La Marta llança la veu al públic perquè digui a la gent 

si vol dir alguna cosa al respecte, a banda de les dietes. Hi ha festivals que s’han 

prestat també a facilitar links de visionatge. La Marla comenta que se’ns demana paritat, 

a més, cada cop més. I és un requisit que encara ho dificulta més: hi ha un desequilibri 

evident entre socis i sòcies actualment a l’ACCEC. L’Aaron Cabañas comenta que 

potser es podria pagar també allotjament per la gent que no és de Catalunya. La Marta 

comenta que hi ha festivals com el REC, que ofereixen dietes i allotjament i, tanmateix, 

costa trobar candidats.  

- La Violeta Kovacsics comenta que potser s’han de prendre decisions a priori 

incòmodes: la fórmula de participar a les activitats cinematogràfiques a Catalunya ha 

estat participant a festivals com a Jurats i potser això s’ha de canviar perquè és una 

guia que s’ha esgotat en alguns casos, potser es poden pensar altres tipus de 

col·laboracions, un altre tipus de model de col·laboració. La Marla comenta que hi ha 

festivals en què se’ns demana col·laborar per presentar pel·lícules i ens trobem amb el 

mateix problema. Amb el D’A hi havia una col·laboració i ha deixat d’existir. El Tariq 

comenta que és complicat sempre trobar 3 persones de jurat, potser el que es pot 

suggerir és que una persona del jurat oficial sigui de l’ACCEC. La Marta comenta que 

sembla que els jurats volen diferenciar-ho molts: un jurat oficial (amb gent més 

“popular”) i un jurat de la crítica. 
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L’Ignasi Franch opina que creu que no s’ha esgotat del tot, que potser hem d’exigir una 

mica més als festivals: dietes, transport, una petita remuneració si és possible. Potser 

s’han de guanyar petits espais dins dels festivals: petits “Seven Chances” dins dels 

festivals. 

- Carnets de l’ACCEC proposats el 2019. Es comenta que s’han incrementat els costos 

a la impremta on es van fer l’any passat. L’Albert Elduque comenta fins a quin punt val 

la pena disposar d’un carnet tan costós com el que es fa avui. Nombrosos socis 

argumenten que, amb el nou carnet, amb el segell de premsa (PRESS), es permès 

l’accés a molts museus. S’arriba a la conclusió que ha estat un bon canvi. 

- Possible col·laboració amb Xcèntric. L’Ignasi comenta que la idea és aprofitar el XX 

aniversari. Volem donar encàrrecs remunerats als socis. Possibilitat de demanar als 

socis les millors pel·lícules que tenen a l’arxiu. Explorar la manera de com això pot 

germinar amb presentacions presencials, amb algun tipus de publicació o article que 

generi un encàrrec pels socis que es postulin a fer-ho. Busquem la manera que sigui 

remunerada. 

- Canvis estatuts. Es proposa que es canviï als estatuts els períodes de “legislatura” dels 

presidents i juntes. Es podria reduir a 4 anys. Però canviar els estatuts són diners. 

Podem fer un informe i, si en el temps hi ha més temes que val la pena modificar, potser 

es pot fer aleshores tot alhora. L’Antoni Peris ho proposa als socis. L’Ana Aitana 

comenta que potser primer s’hauria de comunicar a tothom i enviar els estatuts a la 

gent. 
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- Passis de premsa. Com a associació hauríem de fer més força perquè les 

distribuïdores ens facin una mica més de cas? L’Ignasi comenta que animem que la 

gent expliqui problemes amb distribuïdores, problemes laborals en mitjans. L’ACCEC ha 

de servir també per això. La Violeta comenta la possibilitat de fer un grup i trobada amb 

les principals majors espanyoles. Hi ha distribuïdores que han dit “hem fet el passi i no 

ha vingut ningú”, s’ha de veure què passa aquí.  
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ANNEX 1 

 

   

   

ACCEC 2019   

   

INGRESSOS I DESPESES   

   
Total Ingressos 7550  

   

   
Fipresci 250  

Quotes socis 7300  

   
Total Despeses 5496,86  

   
Secretaria 3775,2 Drac Màgic 

Carnets 202,31  

Comissions Banc 32,96 
Diferencia comissions cobrades i 
pagades 

Taxes  60,64 Renovació certificat digital 

Col·laboracions 517,6  
Web 199,65  
Fripesci 675  
Plaques i reconeixements 33,5  

   

   
Resultat any 2053,14  
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RESUM SITUACIÓ  ( TRESORERIA)   

    
 (que teníem i que devíem a 31.12.18)   

    

Saldo inicial  ( A)  5.534,87    

       

Arquia 5.610,63    

Deutors   11,45  

Dracs Gràfics   51,00  

Art Bonaire   13,31  

    

    
Resultat Any ( B) 2.053,14   
( ingressos - despeses de 
l’any)    

    
RESUM FINAL ( que tenim i que devem a 31.12.19)   

    

  Teníem Devíem  

       

Arquia 7.433,44    

Efectiu 50,00    

       

Total saldo final ( C ) 7.483,44    

    
A + B = C  , per tant A+B-
C = 0 0,00   

    

    
 


