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1. PRESENTACIÓ 
 

L'any 2018 un grup de persones de Cambrils i de la comarca entusiastes del cinema vam 
crear una associació d'espectadors per recolzar la tasca cultural del Cinema Rambla i per 
organitzar activitats relacionades amb el Setè Art. 

 
L'Associació neix, en uns moments de canvi, com a reivindicació del costum tradicional 

d'anar al cinema,  de sortir de casa amb la família, els amics,  i de recuperar una forma de 
relació social i de diàleg davant de les diferents maneres d'interpretar una pel·lícula. Estem 
convençuts que qualsevol forma de cinema no podrà mai substituir la màgia d'una sala quan  
s'apaguen les llums i comencen a prendre vida unes imatges, que ens emocionen, ens 
distreuen, o ens fan pensar.  

 
En uns moments històrics on cal restringir les relacions socials i l'hàbit d'anar al cinema 

es substituït pel cinema a casa, nosaltres volem ser optimistes, i treballar perquè no s'aturi la 
cultura segura amb el mateixa il·lusió i entusiasme que ara fa tres anys. 

 
Pensem que la gent “tornarà” al cinema de pantalla gran si, al voltant d’obres 

interessants, hi troben una sèrie d’activitats i d’esdeveniments que converteixin el fet d’anar al 
cinema en una experiència única.  Per això nosaltres no ens limitem a projectar pel·lícules, 
sinó que volem realitzar cicles temàtics,  projectes educatius, publicació de documents,  
xerrades amb actors i realitzadors, cursos monogràfics i qualsevol altra activitat que pugui 
interessar a l'audiència i contribueixi a fomentar la cultura cinematogràfica a la nostra 
comarca. 

  
Són algunes d'aquestes activitats i esdeveniments els que hem portat a terme i que ara us 

presentem. Queda molt per fer i no tot ha anat tan bé com haguéssim volgut, però creiem 
que ha servit per assentar les bases d’una comunitat d’espectadors que volem que contribueixi 
que les persones tornin al cinema i redescobreixin la màgia del cinema i el goig de compartir 
l'experiència amb els altres. 
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2. CICLES 

 
LA MAR DE CINEMA. UN MAR DE SOLIDARITAT 
 
La finalitat d'aquest cicle anual és la de crear consciència sobre les 

nombroses violacions dels drets humans i la de recollir diners per alguna 
organització dedicada a ajudar les persones que les pateixen. Està organitzat 
conjuntament amb el Consell Consultiu Cambrils Ciutat Solidària i el Banc del 
Temps de Cambrils i compta amb la subvenció de l'ajuntament. 

És un projecte plenament consolidat, del qual n'hem organitzat tres edicions 
i té molta acceptació per part de l'audiència de Cambrils i de la comarca.  

  
 

LA MAR DE CINEMA. UN MAR DE SOLIDARITAT, 2018 
 
El cicle de projeccions i l'exposició fotogràfica van tenir com a tema la 

situació dels refugiats al món. La recaptació obtinguda de les entrades es va 
lliurar a OpenArms. 

 
Els documentals varen ser els següents: 
 
! 17 de maig: Marea humana (2017) 

Un viatge èpic dels milions de persones que s’han vist obligades a fugir 
dels seus països d’origen per motius de guerres, el canvi climàtic o la 
fam. 
 

! 24 de maig: Fuego en el mar (2016) 
L’illa de Lampedusa s’ha convertit en el punt de desembarcament de 
l’emigració procedent de l’Àfrica. En poc més de 20 anys, més de 20.000 
persones han perdut la vida en aquesta travessia. 
 

! 31 de maig: Sea sorrow (2017) 
Una reflexió molt personal de la seva directora, Vanessa Redgrave, 
sobre l’actual crisi mundial dels refugiats. 
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LA MAR DE CINEMA. UN MAR DE SOLIDARITAT, 2019 
 
El tema d'aquesta edició va ser: les migracions i els conflictes bèl·lics. 

Els diners de les entrades es van destinar a l'organització: Salvamento 
Marítimo Humanitario 

 
! 9 de maig: Terraferma (2011) 

Una família de pescadors d'una petita illa siciliana dubta si abandonar el 
seu ofici de capturar peixos per un altre de més lucratiu: el de "capturar" 
turistes per fer passejades marítimes. Però no són turistes només els que 
arriben i els pescadors han d'escollir entre les lleis del mar del socors 
obligat o les lleis italianes que els prohibeixen recollir els nàufrags. 
Ens va acompanyar Marco Martínez, Capità de l'"Aita Mari", el vaixell 
de l'ONG "Salvamento Marítimo Humanitario" 
 

! 30 de maig: Of fathers and sons (2017) 
El documental és un testimoni de com un membre d' Al-Qaeda entrena 
els seus fills per ser soldats de la guerra santa. El director va viure dos 
anys amb la família en el territori en guerra 
 

! 6 de juny: Comandante Arian (2018) 
La directora, Alba Sotorra, conviu durant mesos amb un batalló de 
guerrilleres kurdes que volen alliberar la ciutat de Kobane del ISIS. La 
càmera fa de testimoni de la vida d'Arian la seva relació amb les 
companyes,  el dolor per les pèrdues, l'alegria dels retrobaments i 
l'esperança d'un món millor. 
 Vam comptar amb la presentació de la directora que va contestar a les 
preguntes de l'audiència i va connectar en directe amb la protagonista 

 
 

LA MAR DE CINEMA. UN MAR DE SOLIDARITAT, 2020 
 
El cicle solidari d'aquest any, planificat pels mesos d'abril i maig, el vam 

haver de suspendre a causa de la pandèmia. 



 6 

El 27 d'octubre vam poder estrenar una única pel·lícula Per la llibertat, 
coproducció catalana i kurda dirigida per Ersin Çelik i produïda per 
Diyar Hesso i Alba Sotorra. Una coproducció catalana i kurda que vam 
estrenar al Cinema Rambla. Per presentar la projecció i al fòrum 
posterior vam tenir entre nosaltres els productors Diyar Hesso i Alba 
Sotorra 

 
Les obres que tenim ja contractades i que esperem projectar al llarg de l'any 

2021 són: 
El atentado, Ziad Doueiri (2012) 
Cuando has nacido, no puedes volver atrás, Marco Tullio Giordana (2003) 
For Sama, Waad al-Kateab,  Edward Watts (2019) 
Maras, Salvador Calvo (2019) 
Gaza, Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo (2018) 
Miradas desveladas,  Alba Sotorra (2008) 
 
 

PROJECCIÓ HOMENATGE A JOSEP MARIA FORN, 2018 
 
Josep Ma. Forn (Barcelona, 1928) és el director de cinema català viu de més 

edat. Ha estat un prolífic director, productor i guionista. Director General de 
cinema de la Generalitat i fundador, alhora que director en dues etapes, de 
l’Institut del Cinema Català. 

 
Com a homenatge a la seva trajectòria, el 15 de novembre del 2018 vam 

organitzar la projecció de La piel quemada (1967), que descriu l’origen i la 
problemàtica de l’emigració andalusa a Catalunya dels anys seixanta. La 
presentació i el col·loqui van anar a càrrec de la filla del realitzador, Sandra 
Forn. Vam comptar amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya, que ens 
va facilitar la còpia restaurada i digitalitzada.  
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UNA MIRADA DE DONA,  2018 
 
En aquest cicle, vàrem voler explorar el punt de vista femení de la realitat. 

Van ser tres estrenes protagonitzades per unes dones valentes que feien front a 
un entorn dominat per unes normes que les ofegaven. Les tres obres formen 
part del cine europeu allunyat del circuit comercial de les multisales:  

 
! 14 de juny: Dede (2017) 

La protagonista s’enfronta a les normes patriarcals d’una comunitat 
remota a les muntanyes de Geòrgia. 
 

! 21 de juny: Hannah (2018) 
Retrat íntim d’una dona que es mou entre la realitat i la negació, i que 
ha de fer front a la marginació familiar i social a causa del delicte comès 
pel marit.  
 

! 24 de juliol: Las guardianas (2017) 
A la Primera Guerra Mundial, mentre els homes són al front, les dones 
han de portar les terres. Les protagonistes, una mare i una filla junt amb 
una jove òrfena, es fan càrrec del mas familiar. 

 
 

PERLES OBLIDADES DEL CINEMA NORD-AMERICÀ, 2018 
 

L’objectiu era fer un exercici de perspectiva per a entendre l’evolució del 
Setè Art i dels seus creadors. Vàrem escollir tres films oblidats: dues òperes 
primes, la de Woody Allen i dels germans Cohen, i una gran obra de Coppola, 
incompresa en el seu temps. 

 
! 16 d’agost: Toma el dinero y corre (1969) 

Una paròdia de documental sobre la vida d’un delinqüent incompetent i 
maldestre que viu en cadena situacions esbojarrades i còmiques. És el 
primer film de l’època còmica de Woody Allen. 
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! 23 d’agost: Sangre fàcil (1984) 

L’òpera prima dels germans Coen, que ja apunta tots els trets de l’estil 
que després desenvoluparan en la seva carrera. Un neo-noir rodat amb 
pocs mitjans i amb una gran originalitat.  
 

! 30 d’agost: Corazonada (1982) 
El musical de culte de Coppola incomprès i avançat al seu temps, 
malgrat totes les seves originalitats. 

 
 

CINEMA I VI, 2018 
 
Aquest cicle va estar organitzat conjuntament amb la Regidoria de Turisme 

i va coincidir amb la fira Cambrils, entrada al País del Vi. Després de cada 
projecció, va tenir lloc un tast de vins a l’entrada del cinema amb la presentació 
dels viticultors de diferents cellers.  

 
! 12 d’octubre: Priorat (2016) 

Documental sobre el canvi en l’elaboració del vi que va tenir lloc als 
anys noranta amb entrevistes amb els seus protagonistes. Vam comptar 
amb la presentació de Sara Pérez i Joan Asens, enòlegs i viticultors, i 
Antoni Bru, somelier i cuiner. 
 

! 13 d’octubre: 3055 Jean Leon (2007) 
Obra de recerca sobre la figura i les aventures de Ceferino Carrión. 
 

! 14 d’octubre: Nuestra vida en la Borgoña (2017) 
Ficció sobre uns germans que es fan càrrec del celler familiar després de 
la mort del patriarca. 
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CINEMA I MÚSICA, 2018 
 
L’objectiu d’aquest cicle ha estat aconseguir que un públic interessat en la 

música, especialment la contemporània, prengui interès també pel cinema. Les 
projeccions han coincidit amb la Mostra de Jazz de Cambrils i ha estat fruit de 
la coordinació que hem establert amb l’associació “La Mar de Jazz”, que 
l’organitza. 

 
! 11 d’octubre: Omega (2016) 

Documusical que descriu el procés de creació de l’espectacle d’Enrique 
Morente de flamenc fusió amb rock, amb cançons de García Lorca i 
Leonard Cohen. 
 

! 18 d’octubre: Michel Petrucciani (2011) 
Documusical sobre la vida del pianista francès a través d’imatges 
d’arxius i entrevistes. Un músic virtuós, malgrat les seves limitacions 
físiques. 
 

! 25 d’octubre: CSNY (2008) 
Documusical sobre la gira que va realitzar Crosby, Stills, Nash i Young 
(CSNY) el 2006 per tots els Estats Units per oposar-se a la guerra d’Iraq. 

 

 

EL CINEMA JOVE DEL MARROC, 2019 
 
Cicle d'introducció al cinema actual del país veí on hi ha una 

generació de cineastes joves, amb un peu a Europa i un altre al Marroc, 
amb un cine innovador i compromès que tracten dels temes més candents 
de la societat marroquina: la religió, la manca de llibertat, la repressió de 
la dona, la corrupció i les diferències de classe. 

Després de la projecció i del cine fòrum vam tenir una petita mostra 
de gastronomia marroquina. 
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! 16 de gener 2019: Razzia (2017) 
A Casablanca, entre el passat i el present, cinc destins estan relacionats 
sense saber-ho. Diferents mirades, diferents trajectòries i diferents 
personatges que cerquen el seu espai vital, mentre al carrer el jovent 
lluita pel futur. 
 
! 12 i 14 de febrer 2019: Sofia (2008) 
Sofia, de 20 anys, es troba, segons les lleis del país, amb la il·legalitat de 
tenir un fill fora del matrimoni. L'hospital li dona 24 hores perquè 
comuniqui la identitat del pare; ella s'hi nega, però la història dona un 
tomb inesperat. 

 

AMERICANA, la festa del cinema independent nord-americà, 
2019 

 
Amb col·laboració amb el Festival de Cinema Independent Nord-americà de 

Barcelona realitzem cada any la nostra festa americana del cinema a Cambrils. És un 
petit tast del cinema nord-americà alternatiu amb altres activitats festives i 
gastronòmiques.  

 
! 24 de setembre: Sense cap rastre (2018) 

Will i Tom, pare i filla, viuen en plena natura en un parc a Portland. Utilitzen 
tècniques de guerrilla per no ser descoberts. Sembla una situació idíl·lica fins que 
un dia un excursionista els veu i tot comença a canviar 

 
! 8 d'octubre: La deseducació de Cameron Post (2018) 

Cameron Post és internada per la seva família en un centre que tracta a joves que 
"lluiten contra l'atracció pel mateix sexe". Malgrat la disciplina, l'adoctrinament i la 
teràpia la protagonista aconsegueix amb l'ajuda d'alguns amics comença a sentir-se 
bé amb ella mateixa. 
 

EL CINEMA BASC, 2019 
Des de l'any 2014, amb l'estrena de la pel·lícula Loreak, s'ha fet molt evident el 

compromís d'alguns directors bascos amb la llengua, la cultura i amb temes relacionats 
sovint amb la contradicció entre tradició i present, i també amb interessants propostes 
formals. Noms com Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi i Asier Altuna ja es 
poden considerar una generació innovadora en el cinema de tot l'Estat. Des de la nostra 



 11 

associació vam voler contribuir que siguin coneguts per tothom amb l'organització 
d'aquest petit cicle.  

 
! 19 novembre: 80 egunean (2010) 

Axun, una dona setanta anys es retroba amb Maite, una amiga de l'adolescència. 
Maite li mostra una altra manera de viure que trasbalsa la rutina i la relació amb el 
marit i la filla. 
Al col·loqui va assistir una de les actrius protagonistes Mariasun Pagoaga que va 
contestar a les preguntes dels asssistents, 

 
! 12 desembre: Amama  (2015) 

Tomás i Amaia, pare i filla, dues formes oposades d'entendre la vida. El conflicte 
entre seguir la tradició o viure el present per tenir un futur. I una àvia (amama) que 
ho observa tot des del seu silenci eloqüent. Al final la vida de tots els personatges ja 
no serà la mateixa. 
En aquesta sessió vam voler retre homenatge a l'actor Kandido Uranga, un dels 
protagonistes de la cinta. L'actor va fer la presentació i participar al fòrum 
posterior. 
 
 

FILMOXARXA, 2020 
 

FilmoXarxa és el projecte de la Filmoteca de Catalunya, amb la  Federació Catalana de 
Cineclubs, la Direcció General de Política Lingüística i l'Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, que es proposa difondre el cinema català i europeus i fomentar la cultura 
cinematogràfica. La Filmoteca compta amb un catàleg d'obres europees d'autor que no han 
tingut distribució comercial i que posa a disposició dels cineclubs catalans 
 

! 5 de març: Sang Sami (2016) 
La història d'una noia Sami, minoria indígena a Escandinàvia, que lluita per integrar-
se a la Suècia dels anys trenta i pateix el rebuig de la societat i de la seva gent.  
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3. PROJECTES EDUCATIUS 

 
D’acord amb el nostre objectiu com a associació de crear nova audiència interessada en 

el cinema de qualitat com a mitjà d’enriquiment i gaudi cultural, hem volgut iniciar dos 
projectes per al jovent de Cambrils i de la comarca. El primer, Un viatge de cine, va adreçat als 
xiquets de P5 de les escoles de la ciutat. El segon, CineCampEduca, el vam presentar a les 
escoles i instituts de Cambrils, Salou, Reus i Tarragona.  

 

UN VIATGE DE CINE, 2018 
 
El vam pensar com un viatge que els nens feien des de l’escola cap al cinema per 

descobrir la màgia del Setè Art. Al cinema, visitaven la cabina, i realitzaven una sèrie 
d’activitats pedagògiques, per després assistir a la projecció d’una pel·lícula.  Es va realitzar 
durant el mes de març del 2018 i van participar les classes de P5 de totes les escoles de 
Cambrils. 

 
Els objectius eren: 

! Apropar el cinema als infants 
! Conèixer l’entorn físic del cinema: cabina de projecció, sala i vestíbul 
! Relacionar la creació artística plàstica amb l’audiovisual 
! Relacionar el cinema amb una activitat de lleure i d’expressió personal 

 
L’activitat la vam dividir en tres parts o viatges:  
1. El primer viatge té lloc un matí dintre de l’horari escolar: els nens es desplaçaran de 

l’escola a la sala de cinema acompanyats pel seu professorat. Al cinema es 
distribuiran en tres diferents grups d’un màxim de 25 persones: mentre un grup fa la 
visita a la cabina de projecció, un altre esmorza a l’entrada i el tercer realitza un 
taller al vestíbul del cinema.  

2. El segon viatge es fa dins de l’escola i constarà de les activitats d’educació artística 
que el professorat consideri adient. De les diferents produccions, proposem que se’n 
faci una selecció que serà exposada al vestíbul del cinema i es donarà un premi per 
cada grup de classe. 

3. El tercer viatge té lloc un matí de dissabte. Els infants acompanyats de les famílies 
visitaran l’exposició de dibuixos i assistiran al repartiment de premis. Posteriorment, 
hi haurà una sessió de cinema infantil. 

 
Aquest projecte es va portar a terme amb el finançament i l’ajuda del departament 

d’educació de l’ajuntament de Cambrils. Es va realitzar durant el mes de març del 2019. 
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CINECAMPEDUCA, març 2019 
 
Amb aquest projecte adreçat a l’alumnat de les escoles de primària i de secundària, 

volem acostar el cinema als joves de Cambrils i de la comarca i, a la vegada, facilitar al 
professorat una activitat i uns recursos pedagògics que puguin ser utilitzats en les diferents 
matèries. 
 
Alguns dels objectius plantejats són:  

! Promoure que infants i joves s’acostin al cinema d’una manera crítica i activa 
! Utilitzar el cinema com a mitjà educatiu i font de coneixement atractiva i 

complementària al treball a l’aula 
! Donar a conèixer propostes cinematogràfiques diferents de les que habitualment 

tenen accés: cinema d’autor, cinema europeu, en català, documentals, etc. 
! Relacionar el cinema com una activitat cultural 

 
Per a treballar aquests objectius, vam confeccionar un llistat de pel·lícules prou atractives 

i que tractaven alguns temes que sovint no trobem en el cinema més comercial. Per a 
cadascuna d’elles, vam elaborar una guia didàctica per facilitar el seu treball abans i després 
de cada sessió. Les projeccions es programen als matins dintre de l’horari lectiu entre els dies 
4 i 8 de març de 2019. 

 
El 5 de març van organitzar una sessió pels alumnes de tercer i quart de 

secundària de l'Institut Berenguer IV de Cambrils. La pel·lícula que vam projectar va 
ser El show de Truman (1998) 
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PER LA SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL, 2019-20 

 
Amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de 

Cambrils i el suport econòmic de l'empresa Comaigua. L'objectiu era, amb motiu de les 
celebracions mundials relacionades amb el medi, organitzar unes projeccions adreçades 
als centres educatius del municipi i també al públic en general. 

 
! 14 de març de 2019:  Homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente 
Barbacana, la huella del lobo (2018) 
Documental rodat a la Cordillera Cantàbrica i a Sierra Morena que presenta tres 
històries: la de l'equip que el realitza, la vida d'un ramat de llops i la dels ramaders 
que han de coexistir amb ells. 
Va estar organitzat amb la col·laboració Patrulla Verda de la Policia Local amb 
l'objectiu de retre un homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente en l'aniversari de 
la seva mort.  La sessió va ser presentada per la biòloga i sòcia d’ACTE, Bárbara 
Celada, i l’agent de la Patrulla Verda de la Policia Local Alfonso Cano, per 
explicar la vigència de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, l’estat de la 
protecció dels animals a Cambrils i  Comarca i la feina de la Patrulla Verda de 
Cambrils. 

 
! 27 de març de 2019:  La vall del Francolí. L'alè del Camp. 

Documental sobre els canvis que va comportar la construcció de la Petroquímica 
al Camp de Tarragona, la contaminació de l'aire de la zona i el control poc 
estricte de l'administració. 
 Va estar organitzat conjuntament amb el Casal Popular El Polvorí, CUP, Arran, 
Podemos i AdC. Van presentar la sessió i participar en el debat les realitzadores 
del documental i representants del GEPEC i la Plataforma Cel Net. 
 
! 21 de maig 2019: El retorno del oso 
El documental sobre del projecte de reintroducció de l'ós al Pirineu i els diferents 
interessos que hi conflueixen.  
Estrena del documental amb taula rodona amb David Perpiñán, el director; 
Santiago Palazón, director científic del programa PirosLife;  
David Bovè, pagès; i Bárbara Celada, biòloga i sòcia de  l'ACTE 
 
! 5 de juny 2019:  Setmana de la Natura 
! Nómadas del viento (2001) 
Imatges espectaculars sobre la migració dels ocells filmades amb tecnologia 
avançada. Realitzat durant quatre anys i amb més de quaranta països.  
Vam organitzar una sessió matinal pels centres educatius del municipi. Vam 
assistir cent vuitanta alumnes i mestres de les escoles Marinada i Joan Ardèvol. 
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! 18 setembre 2019: Setmana europea de la mobilitat 
! Sobre ruedas (2011) 
Documental que analitza la dependència social de l'automòbil com a no 
sostenible i planteja noves propostes per una nova cultura de la mobilitat. 
Vam comptar amb la presència de l'especialista en mobilitat Daniel Pi, de 
l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), que va presentar el 
documental i va parlar del projecte del TramCamp. 

 
! 30 gener 2020 
! És a l'aire (2020) 
Documental sobre l'impacte del complex industrial químic en la població i sobre 
els buits legals amb relació a les emissions de gasos industrials. Amb l'assistència 
dels directors Chistophe Sion i Santi Suárez,  el Dr. Jaume Galcerán, 
epidemiòleg, Joan Ramon Mendo, tècnic ambiental del GEPEC, i Xavier Roca, 
Eva Gallego i Francisco Perales, del Laboratori del Centre de Medi Ambient de 
la UPC. 
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4. ALTRES PROJECTES 

 

Cinema a la fresca estiu 2020 
 

En aquests temps que ens toca fer compatible la incertesa amb les necessitats culturals i 
de lleure a l'aire lliure, la nostra entitat ofereix a diferents associacions i pobles del Camp de 
Tarragona el projecte de "Cinema a la fresca". Pensem que el cinema en espais oberts pot ser 
una alternativa festiva i cultural per a un grup considerable de persones i que, a la vegada, 
permet mantenir les condicions de seguretat sanitàries establertes. 

 
Les sessions estan pensades per fer-se en un lloc públic, com ara un parc, una plaça o 

fins i tot a la platja, i sempre amb l'estricte compliment de les mesures de seguretat sanitàries 
corresponents. 

 
L’hem programada amb dues variants, tot i que es pot adaptar als requeriments 

específics de cada lloc: 
 

1. Cinema i gastronomia a la fresca 
 

Consisteix en la projecció de cinc curtmetratges d'aproximadament 15 minuts cadascun i 
de temàtica lleugera, experimental i amb un nivell cinematogràfic professional, el guió dels 
quals inclou algun element relacionat amb la gastronomia i el vi. 

 
La sessió comptaria amb la participació d'una cerveseria artesana i d'un celler de cava 

ecològic, i també es podria fer extensiu als restauradors locals, els quals podrien oferir els seus 
productes en diferents parades. 

  

2. Cinema a la fresca 
 

Projecció d'un llargmetratge de caire còmic, estrenada recentment, tant de procedència 
nacional com internacional, preferiblement en versió doblada al català o castellà. 

Aquesta opció també comptaria amb la participació d'una cerveseria artesana i d'un 
celler de cava ecològic. 

 
Pel que fa a l’aspecte tècnic, la nostra instal·lació consta d’una pantalla inflable de 6x7 

metres, d’un projector de 6000 lúmens i d’un equip de so amb dos altaveus de 250 w. 
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Cinema al terrat, 2020 
 

Malgrat que a partir del març del 2020 vam haver de suspendre tota la programació de 
primavera i estiu, el mes de setembre vam encetar un nou projecte, que consistia a reprendre 
les nostres projeccions en una terrassa particular i amb aforament limitat d'acord amb les 
restriccions del moment. 
 

! 1 setembre: Tota una vida al davant (2008) 
Les tribulacions del viatge d'una jove llicenciada en filosofia pel món del treball 
precari d'una empresa de venda per telèfon. Un retrat alegrament amarg de la 
societat contemporània fet des de la mirada innocent, curiosa i divertida de la 
protagonista. 
 
! 8 setembre: El viaje de sus vidas (2017) 
Ella i John decideixen fugir de l'hospitalització forçada i de les normes socials i 
emprenen un viatge amb la seva vella caravana pels Estats Units. 

 
! 24 setembre: Limbo (1999) 
! Una emocionant pel.lícula sobre la possibilitat de superar els condicionants del 
passat que ens persegueixen, sobre la decadència de les indústries tradicionals que 
el sistema converteix en parcs temàtics per turistes i  amb un final controvertit.  
!  
! 15 setembre: La fiesta de despedida (2014) 
Un grup d'amics que conviuen en una residència d'avis a Jerusalem volen ajudar 
a un company, malalt terminal, a morir en pau i construeixen una màquina 
d'eutanàsia. La veu es comença a córrer i més interns els demanen ajuda i això els 
crearà un dilema emocional. 

 

 
Curs d'introducció al llenguatge cinematogràfic, 2020-21 

 
El propòsit del curs és el de donar a conèixer els recursos que disposa el cinema per 

adoptar certes posicions, per atraure i per emocionar. Va tenir lloc del 22 de setembre de 
2020 fins al 19 de gener de 2021. Constava de vint-i-sis hores, moltes de les quals es van 
haver de fer telemàticament. El van seguir setze persones. El curs va ser impartit per Rosa 
Gurrera, llicenciada en filosofia i professora d'aquesta matèria a diversos instituts de 
batxillerat. 
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5. ACTIVITATS CINÈFILES 

 

PREESTRENES CINEMATOGRÀFIQUES 2018-20 
 

L’interès del públic s’aconsegueix molts cops si es pot oferir quelcom exclusiu. Dins 
del món del cinema, no hi ha res més atractiu que oferir una pel·lícula abans que arribi 
a la generalitat de sales. Algunes de les projeccions van estar presentades pels seus 
directors, productors o intèrprets, que van respondre a les preguntes plantejades per 
l’audiència. 

 
Durant any 2018, l’Associació en va realitzar tres:  
! 12 d’abril: Terra Cremada, la destrucció de Barcelona?  

Documental dirigit per Sílvia Quer sobre la vida del reusenc Miquel Serra i Pàmies. 
! 14 d’octubre: La sociedad literaria y el pastel de piel de patata (2018) 

Pel·lícula situada durant la Segona Guerra Mundial a l’illa de Guernsey ocupada 
pels alemanys, que tracta sobre un club de lectura i d’una escriptora que n’escriu un 
llibre. 

! 21 de novembre: Black is beltza (2018) 
Pel·lícula d’animació sobre el viatge que van fer l’any 1965 els gegants negres de 
Pamplona per anar a desfilar pels carrers de Nova York. 

 
El 2021 

! 11 de març: Mouthpiece (2018). Pel·lícula no estrenada al nostre país 
Una mirada original, potent i divertida a la ment dividida de Cassandra, una jove 
escriptora, milleurista i independent, que, amb la mort sobtada de la mare, lluita 
amb el dol i amb sentiments contradictoris. 
 
 

SOPARS DE CINEMA 
 

Els col·loquis entre espectadors, creadors i experts, amb la col·laboració dels restauradors 
de Cambrils, es vénen realitzant des de l’any 2014, organitzats per la gestió del Cinema 
Rambla. Si bé l'Associació no es va crear fins al 2018, a partir del 2015 algunes persones que 
després formarien ACTE van començar  a participar en la programació, documentació i 
animació del debat tant a la sala com als sopars. 

 
Un dels objectius és el de fomentar la cultura cinematogràfica i es basa en la complicitat 

de quatre sectors: els espectadors, els realitzadors, els actors i els restauradors locals. 



 19 

Encara que no sempre és possible comptar amb un realitzador o un expert, quan això és 
factible, l’activitat comença a la sala de cinema amb una presentació introductòria. Després 
de la projecció, hi ha un torn de preguntes, posteriorment té lloc un sopar-col·loqui en un 
restaurant de la ciutat, on en algunes ocasions es fa coincidir amb la presentació de vins de les 
nostres comarques o d’altres llocs relacionats amb la temàtica de la pel·lícula.  

 
Les sessions que han comptat amb convidats significatius són: 
 
4 de novembre 2015: La granja del Pas de Sílvia Munt 
! Presentació i col·loqui amb la directora Silvia Munt i l'actor Ramon Madaula 

20 de gener 2016: La academia de las musas de José Luis Guerin 
! Presentació i col·loqui amb els protagonistes Raffaele Pinto, Rosa Delor i Mireia 

Iniesta 
18 febrer 2016: El mal que els homes fan de Ramón Tèrmens 
! Presentació i col·loqui amb el director Ramón Tèrmens i el protagonista Daniel 

Faraldo 
17 d'agost 2016:  Tela en las ramas de Juanmi Gutiérrez 
Presentació i col·loqui amb Juanmi Gutiérrez i la productora Kany Peñalba 
19 novembre 2016: Sonata per un violoncel d'Anna Bofarull 
! Presentació i col·loqui amb la directora Anna Bofarull 

27 de julio 2017: Bozes Lexanas de Juanmi Gutiérrez 
! Presentació i col·loqui amb el director Juanmi Gutiérrez i la productora Kany 

Peñalba 
22 de febrer (2018): Lesa humanidad 
! Documental sobre els temes pendents de la transició espanyola. Amb la presentació 

del director, Héctor Faver. 
12 d’abril (2018): Terra Cremada, la destrucció de Barcelona?  

Documental de recerca històrica sobre la vida del reusenc Miquel Serra i Pàmies, 
que era conseller de la Generalitat el gener del 1939. Amb l’assistència del productor 
Oriol Marcos i l’historiador Quim Besora 

12 de juliol (2018): Soñando caminos (2018) 
Documental sobre els artistes espontanis que ofereixen les seves creacions en els 
camins, passejos i boscos. Presentació i col·loqui amb el director Juanmi Gutiérrez i 
la productora Kany Peñalba. 

! 15 de novembre (2018): La piel quemada (1967) 
Obra que descriu l’origen i la problemàtica de l’emigració andalusa a Catalunya dels 
anys seixanta. La presentació i el col·loqui van anar a càrrec de la filla del 
realitzador, Sandra Forn. 

! 22 de novembre (2018):  El proxeneta (2018) 
Documental periodístic de denúncia sobre la prostitució i l’explotació de les 
emigrants. La presentació i el col·loqui van anar a càrrec de la directora i 
productora, Mabel Lozano. 
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! 14 de desembre (2018):  Con el viento (2018) 

Obra de ficció d’una filla absent que torna a la casa familiar per la mort del pare i ha 
d’enfrontar-se a disjuntives vitals. Vam comptar amb l’assistència de la directora, 
Meritxell Colell. 

 
  

FESTIVAL DE CINEMA DE DONOSTIA, 2018 
 
La nostra associació va organitzar, dels dies 21 al 23 de setembre del 2018, un viatge a 

Donostia per a assistir al Festival de cine de San Sebastian.  
 
Les 22 persones de la comunitat cinèfila de Cambrils i comarca van poder accedir a les 

projeccions del festival i a les sessions paral·leles, així com a les rodes de premsa i altres espais 
per a professionals del sector. 
 

3 CINECLUB 2021 
 
La nostra associació pertany a la Federació Catalana de Cineclubs que defensa el cinema 

com a mitjà cultural al qual tothom té dret i que té com a objectiu principal la formació de 
públic. D'acord amb aquest objectiu realitzem sessions mensuals de cinema d'autor, 
principalment català i europeu, i amb obres que per les seves característiques ajudin al 
creixement personal de l'audiència. Les projeccions sempre vénen seguides d'un cinefòrum 
presentat, sempre que és possible, pel director, productor,  actors o un expert relacionat amb 
el cinema o en el tema plantejat. 

 
! 11 de març: Mouthpiece (2018). Pel·lícula no estrenada al nostre país 
Una mirada original, potent i divertida a la ment dividida de Cassandra, una jove 
escriptora, mileurista i independent, que, amb la mort sobtada de la mare, lluita amb 
el dol i amb sentiments contradictoris. 
! 8 d'abril: Quan has nascut ja no pots amagar-te (2005) 
És la història de Sandro, un noi de família burgesa, que és rescatat en alta mar per 
un vaixell ple d'immigrants, ell en correspondència vol ajudar a dos dels joves que 
l'han salvat. La seva decisió l'ha de posar davant de problemes difícils de resoldre. 
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6. ANNEXE 
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