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N.° 12 - Maig 1971

ACTES PEL MES DE MAIG
Dijous, dia 6
Div·ndr·s, dia 7

Dilluns, dia 10

DivmidrM, dia 14
Divandras, dia 21
Divandras, dia 28

Reunió de Junta (oberta a tots els socis).
Projecció de diapositives presentada pel seu autor, Ramon Vinyeta, de Torelló: «ELS MONUMENTS ROAAANICS DEL PIRINEU ORIENTAL I LLUR PAISATGE» i
«ASPECTES INÈDITS DE SAU».
Col·laboració en una sessió organitzada pel C.E.P. al teatre del Col·legi Saleslè, amb projecció de pel·lícules d'Esquí i Muntanya, entre les que destaca l'impressionant
film «DESCENS DE L'EIGER AMB ESQUÍS».
Fòrum A.R.I.C. n.° 14 amb el tema «LA PROMOCIÓ DE
LA DONA». Ponent: Neus Corominas.
Sessió de cine-forum. «CAMPANADAS A MEDIANOCHE»
d'Orson Wells.
Cine-forum amb el film «OTELO» d'Orson Wells.

Aquestes dues sessions de cine-forum són les prinrwres del cicle «LA LITEI^ATURA I EL CINEMA», que continuarà els dies 4, 16 i 30 del proper juny. Ais mateixos dies d'aquestes sessions, s'en fan unes a la tarda, amb assistència gratuita
i reservada pels alumnes de 5.» i ó.e curs de batxillerat i 2.0" i 3.er d'oficialia,
com a curs de formació cinematogràfica; les pel·lícules són presentades pels professors de literatura dels col·legis i membres del Cine Club A.R.I.C.

•
Excepte el del dia 10, tot els altres actes es fan a la Casa Municipal de
Cultura, a les 10 de la nit.

JA TENIM CJNE-CLÜB
Per a facilitar i fer possible la continuitat de la seva tasca,
la secció de cinema d'ARIC s'ha constituit en Cine-Clab i, fa
pocs dies, ha obtingut la seva inscripció en el Re^stre Oficial
de Cine Clubs, en la modalitat de «socis majors de 18 anjrs».
Això ens obra noves possibilitats que procurarem aprofitar,
accés al material de la «Filmoteca Nacional» i de la Federació
de Cine-Cubs, i possibilitats de projectar pel·lícules d'«Art i
Assaig».
Hi ha taxnbé una limitació: s^ons les normes per les
quals s'han de regir els cine-clubs, només poden assitir a les
sessions els socis del club; limitació que creiem es podrà superau" fàcilment incrementant al màxim el nombre de socis.
Pels actuals socis protectors de l'ARIC no hi ha c ^ problema:
passen automàticament a ser socis del «Cine Club ARIC», i
ben aviat rebran el seu carnet. Per als no socis d'ARIC procurarem donar el màum de facilitats per a l'associació; a totes
les sessions des d'ara s'admetrà l'inscripció de nous socis.
No cal però, perdre de vista que, a part de les disposicions
(^Bcials, el funcionament del nostre ciiw-club dependrà fonamentalment de l'existència d'un nucli suficient de persones
into:^essades en el cinona com a fet cultural del nostre temps.
Creiem que aquest nucli ja existeix i és per això que ens hem
decidit a donar el pas de constitució del Club.
Les previsions immediates de programació són de continuar els cicles de formació cinematogràfica a la Casa de Cultura, amb films de 16 mm., altemats amb projeccions de 35
mm., que començarien per quekom d'espedal p ^ a ceidnrar
el naixement oficial del Club. No cal dir que admetrem i agrairem tota mena de suggerències i col·laboracions.
Depenent de la junta directiva de la nostra Agrupació, la
del «Cine Club ARIC» ha quedat inicialment constitiüda així:
President: Jaume Camps; Vice-president: Josep M.* Ferrer
Arpí; Secretari: Joan Noguera; Vocals: Maria Guillamet, Joan
Pozo, Ramon Alabau.
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