ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DIA 31 DE MARÇ DE 2018
A Ribes de Freser , a 31 de març de 2018, a les 17:30 a la seu de l’associació Amics del Cinema
de la Vall de Ribes , Cinema Catalunya, C/ Major, 19, es reuneixen prèvia convocatòria els
membres de la Junta següents: Joaquim Roqué, (President), Montserrat Batallé (Secretària) ,
Eugeni Casals (Tresorer) i els vocals: Núria Ribera, Francesc Arnau, Jordi Badet, Teresa Artigas i
Jaume Palmés. Excusa la seva no assitència la Muti Saló. Assiteixen a l’assemblea un total de
26 socis a més dels joves que formaran la secció jova del cineclub i els membres de la Junta.
Ordre del dia:
1. Presentació de l'acte.
2. Estat general de l'Associació.
3. Situació de l'estat de socis.
4. Valoració de les tasques del voluntariat.
5. Balanç de les pel·lícules i sessions projectades.
6. Valoració de les altres activitats. (Òperes, 4t Festival Gollut, VOC, etc.).
7. Exposició dels comptes de l'associació del 2017 per la seva aprovació.
8. Actualització del conveni amb l’Ajuntament de Ribes.
9. Propostes per la celebració del 15è aniversari del cineclub.
10. Projectes i programació 2018.
11. Pressupost pel 2018.
12. Creació de la secció jove del cineclub.
13. Noves incorporacions a la junta i nous càrrecs.
14. Propostes dels socis.
15. Torn de precs i preguntes.
En primer lloc el President dóna la benvinguda a tots els assistents i els comunica que, tal com
ja ha exposat a la carta enviada amb la convocatòria, té la intenció de deixar la Presidència de
l’Associació agraint a tots els membres de la Junta la seva col.laboració i predisposició durant
els 10 anys que porta aquesta Presidència, exposa que, a part d’aquest motiu , actualmente
també disposa de poc temps ja que la seva empresa ha assumit la celebració del festival
Gollut i això li comporta moltes hores de feina. No obstant això també continuarà formant
part de la Junta.
Després de fer una exposició general de tot el que es tractarà a l’assemblea es passa al punt de
l’estat general de l’associació: actualmente tenim 360 socis actius amb 17 altes pel que fa al
passat any i 18 baixes. Hem acabat l’any amb menys socis que el passat perquè enguany, a

part de les altes i baixes, s’ha actualitzat el llistat donant de baixa a alguns socis que figuraven
en actiu però no abonaven la quota anual corresponent. S’ha considerat que malgrat no es
donaven de baixa, tampoc tenien intenció de continuar dins l’Associació.
Quant als socis voluntaris actualmente comptem amb uns 29, que realitzen diverses tasques
com són: taquilla, porta, gestió de socis, gestió de comunicació, gestió de programació,
divulgació,cartells, control de sala …… Els voluntaris són claus per al funcionament de
l’associació, sense aquesta aportació en espècies sense remunerar seria impossible tirar
endavant. A part de tots aquests socis voluntaris també s’han de comptar els que col.laboren
puntualment en el festival Gollut que són un total de 78 repartits entre jurat,voluntaris de
diverses tasques, comité de selecció, i participants del curmetratge “tot per un gollut”.
Val a fer constar que la valoració económica del voluntariat té una equivalencia econòmica
d’uns 25.000€ aproximadament.

Pel que fa al nombre d’espectadors, durant l’any s’ha comptat amb un total de 4333 amb un
augment pel que fa a l’any anterior. El total de les sessions és de 108 entre les que s’inclouen
fetivals, òperes, conferències, concerts, diversos actes, cine infantil, cineclub i les diverses
sessions de cinema així com també el festival gollut.
ESPECTADORS PER
TIPUS DE VERSIÓ
IDIOMA

NÚM. SESSIONS
PER TIPUS DE
VERSIÓ IDIOMA

PROMIG
ESPECTADORS
PER VERSIÓ
IDIOMA

521

13

40,08

940

24

39,47

VOC. Versió original en català

825

21

39,29

VOE. Versió original en castellà

603

11

54,82

16

1

16,00

VOSE. Versió original subtitulada al castellà

845

29

29,14

Diferents versions

433

8

54,13

Sense diàlegs

50

1

50,00

4233

108

39,19

VERSIÓ FILM / ACTIVITAT

VDC. Versió doblada al català

VOSC. Versió original subtitulada al català

Total general

Evidentment, hi ha hagut pel.lícules amb les quals s’hi ha obtingut uns beneficis i d’altres que
han estat deficitàries, entre les primeres hi figuren: “A contratiempo”, “El segrest de la Mare
de Déu de Núria” , “La la land”, “Los últimos de Filipinas” …….

Entre les més deficitàries tenim: “Bridget Jones BabY”, “IT”, “Toni Erdman”, “Tarde para la
ira”,…. no obstant això es considera que totes són molt bones pel.lícules i que si s’haguessin
de tornar a programar es programarien, hi ha diversos factors que moltes vegades
contribueixen a disminuir el nombre d’espectadors. (futbol, altres activitats d’altres entitats
etc)
El President també explica que, gràcies a la col.laboració amb altres entitats, s’ha aconseguit
que a través de l’Ajuntament la brigada municipal arrangés una pantalla que va cedir l’Eugeni
Casals per posar-la a l’exterior i d’aquesta manera no s’haurà de llogar-ne cap quan es facin
sessions a l’aire lliure.
Activitats que s’han dut a terme en col.laboració amb altres Entitats :


Transmissió de la Final de la Copa del Rey, amb la Penya Blaugrana de la Vall de Ribes.



Dia de l’associacionisme Cultural. Projecció de Moonlight amb la Federació catalana de
cineclubs



Liceu a la Fresca, amb l’Ajuntament de Ribes i el Gran Teatre del Liceu



Les cloaques d’interior, amb Crida per la democràcia i Òmnium Cultural



La transhumància i cata de formatges amb el Concurs de Gossos d’atura



4t Festival Gollut



Festival VOC. Mostra de cinema en català d’Òmnium Cultural



Festival El dia més curt. Amb Catalunya Film Festivals

Una altra cosa que cal remarcar és que gràcies a la programació de les següents
activitats:


Films en versió original subtitulada



Films en presència del català



Cinema infantil



Òperes i concert



Conferències i presentacions de llibres



I el Festival Gollut…
Hem aconseguit per 2n any la subvenció de 3896,80 € del Departament de Cultura per
realizar manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional
catalana.

El President també fa un resum del 4t. festival Gollut que ha comptat amb 1175 espectadors,
això vol dir un 58% més pel que fa a l’any 2016, 850 de les quals han estat a les sessions dutes

a terme a Ribes de Freser, ja que en aquest 4t. festival es van fer diverses obres en altres
poblacions, el resum del total és el següent:
74 obres en 10 espais a 9 localitats diferents: Queralbs, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll,
Barcelona, Ribes de Freser, Figueres, Cassà de la Selva, Vall de Núria i amb una darrera sessió
especial a Basilea, Suïssa.
L’organització d’aquest 4t. Festival ha anat a càrrec de Dinàmic Enginy i ha comptat amb la
col.laboració de les diverses poblacions abans esmentades, els amics del cinema de Ribes de
Freser, l’Ajuntament de Ribes que per primera vegada s’hi ha implicat, la Generalitat i la
Diputació. El cost total del festival ha ascendit a 24.315,80€ i l’aportació dels Amics del cinema
ha estat de 4.320,68€.
Exposa que, donada la feinada que li comporta muntar aquest festival, ha pres la decisió de
plegar com a President de l’Associació encara que continuarà dins la Junta col.laborant amb les
diverses tasques que s’hi organitizin.
També exposa que aquest any per a la realització del festival les dates més adients serien
començar pel pont del Pilar i acabar pel de tots sants ja que d’aquesta manera aprofitem que
en aquestes dates a la població hi ha molta més gent.

A continuació es passa a l’aprovació o no dels comptes de l ‘associació que s’exposen a
continuació.
INGRESSOS
COL·LABORACIONS PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS
ÒPERES
QUOTES DE SOCI
AJUT GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES PROJECTES
LOTERIA
FESTIVAL GOLLUT (PREMI MIQUEL PORTER FCC)
Total general

12.651,50 €
3.388,50 €
11.075,00 €
3.896,80 €
306,10 €
954,00 €
150,00 €
32.421,90 €

DESPESES
CATEGORIA DE DESPESA / PROJECTE
OPERATIVA ASSOCIACIÓ
VARIS
PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS
ALTRES PROJECTES
ÒPERES
FESTIVAL GOLLUT
Total general

TOTAL
12.306,64 €
718,64 €
10.712,29 €
472,40 €
2.070,28 €
4.320,68 €
30.600,93 €

Resultat positiu 1.820,97€ El 2017 s’ha tancat amb un benefici superior al 2016.
Compte bancari a final del período 2.474,36€

A l’hora d’aprovar el comptes, el Sr. Enric ruiz demana la paraula per aclarir un punt de l’estat
de comptes que no li ha quedat clar: demana per què el festival gollut té uns ingresos de 150€
i unes despeses de 4.320,68, el President li aclara que els 150€ d’ingressos corresponen al
Premi Miquel Porter que va donat per la Federació i això representa una entrada i una sortida
pel mateix valor. Pel que fa a la resta de diners, corresponen a la part que l’Associació aporta
pel festival . El Sr. Enric Ruiz opina que, encara que el festival dóna una categoría a Ribes de
Freser, també hauria d’aportar uns ingresos a l’Associació, al que el President li respon que
amb aquesta quantitat Ribes no podría muntar cap festival de la categoría del que es fa. Els
ingresos obtinguts enguany van a la Entitat organitzadora que és la que ha assumit els riscos i
les despeses.
El Sr. Ruiz tampoc està conforme amb la manera com es presenten els comptes ja que creu
que s’haurien de donar molt més especificats, el President li respon que en qualsevol moment
pot demanar l’aclariment que vulgui i li mostra la manera com es pot fer desplegant les
partides on surten totes les factures especificades i a més, que ho pot consultar tot a través
de la página Web i que la Junta sempre està predisposada a donar explicacions i a rebre
critiques de totes les menes.
El mateix Sr.Ruiz també mostra el seu desacord amb la manera com es fan les convocatòries a
l’assemblea ja que creu que s’haurien de fer una primera i una segons convocatoria amb un
petit interval de temps,i se li aclara que s’ha fet una única convocatòria i que el sistema és
totalment correcte.
Tampoc està d’acord amb la manera com es comptabilitzen els espectadors ja que creu que els
col.laboradors com són tauilla, porta, projecció etc. no s’haurien de comptabilitzar com
espectadors i se li respon que els col.laboradors també són espectadors i no hi ha cap
intenció ni interès en inflar el nombre d’assistents.
Demana la paraula la Sra. Carme Costa, també sòcia de l’Associació, per exposar que ella no
viu a Ribes i no pot asisstir a totes les sessions que es porten a terme, però vol felicitar a la
Junta per el gran ventall d’activitats que realitzen cosa que no havia vist mai anteriorment a
aquesta població.
A continuación es posa a votació l’estat de comptes el qual queda aprovat amb 24 votacions a
favor, cap en contra i dues abstencions.
El President també dóna compte que l’Ajuntament s’ha compromés a asumir les despeses de
manteniment del cinema com són calefacció, llum, aigua i altres i per tant es signarà un nou
conveni actualitzat.
Parlant de tots aquests temes el President recorda que s’ha oblidat del punt de l’aprovació
de l’acta de la sessió anterior la qual tothom ha rebut per mitjà d’Internet. Queda aprovada.

15è aniversari de l’Associació.
Enguany fa els 15 anys de la Fundació de l’Assocaició Amics del Cinema i es volen fer una sèrie
d’actes per celebrar aquesta commemoració, es demana als assistents si tenen propostes per
realizar aquestes activitats. Surten vàries propostes com :




Cinema a la fresca
Una marató





Un concert infantil
Una evolució histórica del cinema a Ribes.
Mirar si a través d’altres entitats es poden trovar imatges filmades en el decurs
dels anys.

Entre tots es mirarà d’estudiar totes les propostes i si algú en té alguna més, la pot exposar a la
bústia dels amics del cinema que hi ha a l’entrada del cinema.

PRESSUPOST 2018
INGRESSOS
COL·LABORACIONS PROGRAMACIÓ REGULAR
DE FILMS
ÒPERES
QUOTES DE SOCI
AJUT GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES PROJECTES
LOTERIA
FESTIVAL GOLLUT
(PREMI MIQUEL PORTER FCC)
Total

DESPESES
OPERATIVA ASSOCIACIÓ
VARIS
PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS
ALTRES PROJECTES
ÒPERES
FESTIVAL GOLLUT
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 15È ANIVERSARI
PANTALLES ENTRADA CINEMA
Total

TOTAL
12.651,50 €
3.388,50 €
11.075,00 €
3.896,80 €
306,10 €
954,00 €
150,00 €
32.421,90 €

TOTAL
10.000,00 €
718,64 €
10.712,29 €
472,40 €
2.070,28 €
4.320,68 €
2.000,00 €
2.127,61 €
32.421,90 €

Queda aprovat amb 25 vots a favor, cap en contra i una abstenció.
Hi ha la proposta de què si es disposa de suficients diners, seria interessant posar unes
pantalles a l’entrada del cinema on es podrien veure les programacions. Sobre aquest tema ,
la Núria Font opina que no hi està massa d’acord ja que es veu la programació en els cartells i
es fa la suficient difusió , pensa que es podrien emplear aquests diners en altres coses que
potser serien més necessàries.
Un altre soci està totalment d’acord amb les pantalles ja que d’aquesta manera les persones
interessades en el cinema poden veure els tràilers de les pel.lícules i potser s’animarien a
entrar i així augmentaria la quantitat d’espectadors.

La Marta Bayó tampoc està d’acord en què el festival Gollut agafi dues dates que coincideixen
amb dos pont bons com són el del Pilar i el de tots Sant ja que opina que també seria rentable
fer cinema comercial en un d’ells, tot i que reconeix que el festival també es mereix unes
bones dates però no totes dues . El Joaquim respon que de cine comercial ja se’n fa tot l’any i
que els documentals que es presenten pel gollut, així com tots els personatges que ho han
presentat són d’una gran qualitat . La Marta insisteix en el seu punt de vista però el Joaquim
al.lega diversos motius per triar aquestes dates i que si no s’hi està d’acord també pot ser que
la seu del festival passi a alguna altra población. S’acorda que se’n tornarà a parlar abans del
festival.

S’ha creat una secció jova del cineclub per tal de deixar la sala perquè facin les seves
projeccions i sèries dins del cinema així com també aportin noves idees que puguin atraure el
jovent. Aquests joves també s’haurien de fer socis de l’Associació.
També hi ha signat un conveni amb ESO mitjançant el qual hi ha uns quants alumnes que
col.laboraran amb diverses tasques com a voluntaris.
Hi ha previst que per Sant Jordi es projecti una pel.lícula per a les escoles, l’escollida podría ser
“La Ladrona de libros”
Aquesta secció en principi està formada per:


Genís Zaragoza



Mei Lu



Mar Vilardell Call



Bora Roqué



Cecilia Ballesteros

Renovació Junta actual
Actualment la Junta està formada per:


President:

Joaquim Roqué



Secretària:

Montserrat Batallé



Tresorer:

Eugeni Casals Guix



Vocal:

Núria Ribera Rigat



Vocal:

Smutri Saló



Vocal :

Jaume Palmés



Vocal:

Teresina Artigas



Vocal:

Jordi Badet



Vocal:

Francesc Arnau

Tal i com ja ha exposat el Joaquim Roqué vol deixar la Presidència de l’Associació ja
que necessita molt temps per organitzar el festival Gollut i no vol barrejar les coses ,
per tant demana si algú de la Junta o dels socis vol assumir aquest càrrec. En no sortir
cap voluntari, el Joaquim proposa al Jaume Palmés al que considera mès que preparat
que es presenti ell com a nou President.. El Jaume expresa el seu agraïment per la
confiança dipositada en ell i alhora demana un aplaudiment per la tasca de l ‘actual
President , però al.lega que, encara que li agradaría asumir aquest càrrec,
actualmente no és possible donades les moltes activitats que té entre mans i que
tampoc pot ser a Ribes tot el temps que això comportaría, no obstant això
col.laborarà tot el que pugui amb les tasques de la Junta.
Per tant, de moment continuarà sent el President el Joaquim Roqué i segons els
estatuts queda facultat per signar dirigir i representar legalment a l’associació, per
delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
El Joaqum Roqué assumeix continuar de President però amb la clara intenció de deixar
aquest càrrec quan surti algú preparat i disposat a relevar-lo.
Es demana si entre els assistents hi ha socis que vulguin entrar a formar part de la
Junta i entre les noves incorporacions surten:

o
o
o
o
o

Aleix Ferreter
Isaac Gimeno
Carles Mateu
Carles Sánchez
Sergi Díaz

Es dóna la benvinguda als nous membres de la Junta amb un fort aplaudiment.
Pel que fa als càrrecs, de moment continuen tal com han estat exposats
anteriorment.
Acaba la reunió a les 20h, de la qual n’estenc la present acta amb el vist i plau del
President
Secretària

Vist i plau
el Pressident

Montserrat Batallé Bancells

Joaquim Roqué Paret

