ACTA JURAT PREMIS JOSÉ MARÍA NUNES DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS 2017
Reunits a la seu de la Federació catalana de cineclubs, al Carrer Arenys 41 – Barcelona el
dimecres 19 de juliol de 2017 a les 17:00, hi són
Presents
•
•
•
•

Rosa Llinàs, (Cineclub Diòptria de Figueres) com a representant de la Junta de la
Federació catalana de cineclubs.
Jordina Medalla, en representació del Cineclub de l'Associació Cultural de Granollers,
guanyador del Premi José Maria Nunes al millor fet cineclubista del 2015.
Neus Ballús, realitzadora de cinema.
Julio Lamaña, en qualitat de secretari del jurat, sense vot en el veredicte.

PREMI JOSE MARIA NUNES AL MILLOR FET CINECLUBISTA DEL 2016
El jurat verifica que els candidats al Millor fet Cineclubista 2016 d’enguany són quatre:
Cineclub Vic amb el fet "Cineclub Vic. Orígens", Cineclub Manresa amb el fet "60 aniversari
del Cineclub Manresa", Cineclub Olot amb el fet: "Programació 2016", Cineclub Barcelona
Espai de Cinema amb el fet: "Lectures en 35mm".
El jurat constata la validesa de totes les propostes per guanyar el premi i queda demostrat en
la dificultat per posar-se d'acord en la deliberació.
Havent valorat els candidats als Premi José María Nunes al millor fet cineclubista 2016 a partir
de la documentació presentada per ells mateixos i per la junta de la FCC, i d’acord amb les
bases, el jurat ha decidit el següent:
Veredicte:
Per ser un projecte innovador. Per ser una activitat de commemoració però pensada com un
cicle complet i homogeni i amb una gran diversitat d'activitats. Per ser un acte que encara
que mira cap al passat per recordar, es projecta al futur amb una proposta innovadora. Pel
gran volum de convidats i activitats tenint en compte la diversitat de públics i la producció de
cinema local. És l'exemple de que, malgrat els 60 anys recorreguts, el cineclub es mostra amb
dinamisme i vitalitat suficient per 60 anys més. Es valora especialment que tingui en compte la
voluntat de fer arribar les diverses professions del cinema al públic (producció, direcció, però
també composició musical,…), sovint força desconegudes.

•

PREMI JOSÉ MARÍA NUNES 2017 AL MILLOR FET CINECLUBISTA 2016

"60 ANIVERSARI DEL CINECLUB MANRESA"
El jurat vol valorar el projecte presentat pel cineclub Vic, el documental "Vic. Orígens" i
recomana dediquin esforços per tal es pugui veure i pugui ser difós en els altres
cineclubs i altres espais on aquesta experiència associativa pugui ser coneguda pels
nous públics.

PREMI A LA PERSONA/ENTITAT RELACIONADA AMB EL CINECLUBISME CATALÀ
Tanmateix el jurat comprova els candidats al Premi Jose Maria Nunes a la
persona/entitat relacionada amb el cineclubisme català. Els presentats per la junta de
la Federació catalana de cineclubs són Pere Portabella, José Luís Guerin, Paco Poch i
Filmoteca de Catalunya.
Havent valorat els candidats als Premi José María Nunes a la persona/entitat relacionada

amb el cineclubisme català, i d’acord amb les bases, el jurat ha decidit el següent:
El jurat valora la figura d'aquest singular productor i distribuïdor dins el cinema català,
representant l’aposta pel risc, la qualitat i l’autoria. Els projectes que produeix o distribueix,
molt presents a les programacions dels cineclubs catalans, mostren una trajectòria de
compromís i estima profunds cap al cinema. La seva figura encaixa perfectament amb l’esperit
Jose Maria Nunes: intrèpid, valent i arriscat.

Veredicte:
•

PREMI JOSÉ MARÍA NUNES 2015 A LA PERSONA/ENTITAT RELACIONADA AMB
EL CINECLUBISME CATALÀ

PACO POCH I SABARICH

A les 18,30 finalitza la reunió i s’aixeca l’acta,

Rosa LLinàs
Junta FCC

Jordina Medalla
Cineclub AC Granollers

Neus Ballús
Realitzadora

