
 

       Nota de premsa 

 

La Filmoteca de Catalunya ha rebut avui la seva espectadora 

1.000.000 a la seu del Raval 

 

L’espectadora 1 milió, que ha assistit a la projecció d’avui de ‘Lucky’ a les 22.00 a 

la Sala Chomón, és Emma Villavecchia 

 

Adjuntem fotografies del moment en què el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, 

ha anunciat l’espectador 1.000.000 i li ha lliurat els obsequis  

 

Finalment ha arribat el dia. La Filmoteca de Catalunya ha assolit a la xifra màgica del 

milió d’espectadors a la seva seu del Raval, inaugurada el 21 de febrer de 2012. 

L’espectadora 1.000.000 és Emma Villavecchia, i ha assistit a la projecció de Lucky 

avui divendres 8 de febrer a les 22.00 h a la Sala Chomón, una pel·lícula que forma part 

del cicle Els millors films de l’any 2018, un dels que compta amb més acceptació del 

públic. L’Emma ens ha explicat que acaba de tornar de Los Angeles i que era una 

usuària esporàdica de la Filmoteca. Ara tindrà tot un any per venir lliurement  

L’espectadora 1 milió ha rebut com a recompensa un abonament anual i una visita 

guiada personalitzada a la Filmoteca, a més de la possibilitat de triar una de les 

pel·lícules que formaran part de la programació els propers mesos, entre altres obsequis. 

La resta d’assistents a la mateixa sessió han rebut una invitació per a la propera 

projecció que triïn, per haver estat tan a prop i haver contribuït a assolir aquesta fita.  

 

Setè aniversari al Raval 

Aquesta fita d’assistència ha arribat pocs dies abans que la seu del Raval de la 

Filmoteca celebri el seu setè aniversari, el proper 21 de febrer. La freqüentació anual 

d’aquests set anys s’ha mogut al voltant dels 140.000 espectadors anuals, amb 2015 al 

capdavant d’ocupació, amb 148.769 espectadors, i gener de 2018 com a record absolut 

d’assistència mensual amb 16.482. 

Precisament amb motiu dels set anys, la Filmoteca proposarà al seu públic, a través de 

les xarxes socials, un joc en què els espectadors proposin una pel·lícula amb el número 

7 en el seu títol o la seva trama. Les tres més citades, o les tres més curioses, es 

programaran el 7 del 7, set de juliol. 

www.filmoteca.cat 

http://www.filmoteca.cat/

