ACTA ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ RESUM 2014
Convocats formal i legalment tots els socis/as, per aquesta assemblea anyal, a l’hora i dia indicat,
a la mateixa sala de projeccions del cinema Catalunya i presidit per el president Joaquim Roqué
Paret i donant 5 minuts de cortesia, es procedí a la celebració d’aquesta assemblea, amb el
següent ordre del dia.

13 de juny de 2015 a les 19 h. al cinema Catalunya
Ordre del dia previst
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.

7.

Exposició dels comptes de l'associació del 2014 per la seva
aprovació.

8.

Digitalització del Cinema Catalunya. Debat sobre l’aportació
extraordinària dels socis.

9.

Noves incorporacions a la Junta.

10. Projectes i programació 2015
11. Pressupost pel 2015
12. Propostes dels socis
13. Torn de precs i preguntes.
.O
rdre del dia previst

Membres de la Junta assistents:
●
●
●
●
●
●

Joaquim Roqué Paret
Eugeni Casals Guix
Enrique Ruiz Ferrer
Núria Ribera Rigat
M. Rosa Laguna Serras
Montserrat Batallé Bancells

Socis assistents al acte: Rosa Laguna, Marta Bayo, Juan Barceló, Francesc Salo, Muti Salo,
Carmen Costa, Liliana Castillo, Justifica la seva absència, delegant al vot al Soci Enrique Ruiz el
Sr. Jesús Pérez LLuch. Paulina Álvarez, Bora Roqué, Ramon Mas, Adjutori Claramunt, Àngela
Bartoli den d’altres.

PRESENTACIÓ DE L’ACTE
El President, Joaquim Roqué, dóna la benvinguda i l’agraïment a tots els assistents. S’ha enviat
convocatòria a tots els socis en actiu, incloenthi 5 vals de 2x1 a cada soci individual i un talonari
de 50 vals als d’empresa a més de les 10 invitacions de cada any per empresa.

ESTAT GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ I SITUACIÓ DE L’ESTAT DE SOCIS
Cada any hi ha moviments d’altes i baixes de socis però, sobretot pel que fa a les baixes, es
creu que són degudes a la forta crisi que anem patint des de fa temps.
Durant l’any 2014 hi ha hagut 8 baixes de socis (4 per definició) i 13 altes, de les quals una
correspon a empresa, per tant actualment som en total 353 socis actius. Del total de socis en
actiu n’hi ha uns 33 que també realitzen tasques de voluntariat dins de l’Associació.
Pel que fa a espectadors, el 2014 es va registrar una lleugera pujada respecte al 2013 degut
sobretot a actes con són: el festival Gollut, cinema a la fresca, òperes en directe i conferències i
altres projeccions, no obstant això, respecte a anys anteriors com per exemple el 2010 i el 2011
hi ha hagut un descens degut a varis factors com la baixada d’habitants a la población, pel.lícules
que no són d’estrena, crisi económica, pocs espectadors joves i infantils així com també canvi
d’hàbits de consum de cinema.

VALORACIÓ DE LES TASQUES DE VOLUNTARIAT
L’Enric Ruiz, va explicar la seva tasca de coordinació de tot els voluntaris, agraint la seva
dedicació i esforç per fer possible tota aquesta tasca , tota vegada, que deixava al seu carrec de
coordinador dels voluntaris, per dedicarse a la feina de portar el vídeo club dels amics del cinema
(servei d’intercanvi de films).

•

Els voluntaris són claus pel funcionament de l’Associació.

•

Sense aquesta aportació en espècies sense renumerar no es podria tirar endavant
el

cinema.

Durant l’any 2014, s’ha comptat amb la col.laboració de 33 socis per a la realització de les
diverses tasques imprescindibles per a la continuïtat del cinema com són:
•

Gestió de taquilla i control d’accés.

•

Gestió de la pàgina web.

•

Gestió dels socis.

•

Gestió econòmica.

•

Operadors tècnics de sala.
Si s’haguessin de remunerar aquestes tasques representarien un cost total de
17.860€.

BALANÇ DE LES PEL.LÍCULES I SESSIONS PROJECTADES
S’han projectat un total de 46 films repartits amb 74 sessions, amb un mitjana d’espectadors de
59,94 per pel.lícula.

❖ OCHO APELLIDOS VASCOS ha salvat els resultats de l’any.
❖ La meitat de films amb pèrdues, per la baixada dels espectadors en les sessions regulars,
tot i projectar films de qualitat.
❖ Les òperes en directe són una activitat de qualitat que permet ferles sense risc. Amb
l’acord amb Rising Alternative paguem el 60% (més IVA), però mai no hi perdem.
❖ Programació Paycom. Els films, sense estrena en sales, tot i ser menys
coneguts només

es paguen en funció dels espectadors.
Enguany s’ha sol.licitat una llicència amb l’empresa “Umbrella” per un total de 30 sessions
que surten a uns 100€ més IVA per sessió, això representa també un cost més baix del que
tenim amb altres empreses, no obstant, encara que disposa de moltes pel.lícules no hi són
inclosos tots els fims que existeixen al mercat, així com tampoc les estrenes.
L’Enric Ruiz fa la proposta de crear un videoclub del cinema per a l’intercanvi de pel.lícules
entre els socis. Per poder accedirhi primer s’ha de ser soci del cinema.
Aquest videoclub aniria regit per unes bases que es lliurarien a totes les persones
interessades en aquest intercanvi.

VALORACIÓ D’ALTRES ACTIVITATS.
Es comenten les activitats que han fet ampliar el tipus i el nombre d’espectadors el Festival
Gollut, Cinema a la fresca, i les Òperes en directe.

EXPOSICIÓ DELS COMPTES DEL 2014 PER LA SEVA APROVACIÓ
Hi ha hagut un total d’ingressos de 25.170,91€ i una despesa de 38.196,54€, això representa un
dèficit de 13.025,83€. Aquest dèficit ve donat en molta part al fet que l’associació ha assumit
unes despeses de millora molt elevades en fer unes obres d’aïllament de darrere la pantalla i a
més de l’adquisició de l’antena perabòlica i altres equipaments tecnològics. Per altra banda,en
el primer festival Gollut hi ha hagut unes despeses (banderoles, samarretes, motlle estatueta) que
s’havien de fer encara que ja quedaran per properes edicions.

Els comptes queden aprovats per unanimitat de tots els assistents.

DIGITALITZACIÓ DEL CINEMA CATALUNYA. DEBAT SOBRE L’APORTACIÓ
EXTRAORDINÀRIA DELS SOCIS

PROJECTOR DCP
Actualment, la majoria de les estrenes ja surten amb un format totalment diferent als que s’han
vingut empleant fins ara, per aquest motiu, per poder fer films d’estrena ens hem d’adaptar a
aquest nou sistema, fet aquest que comporta l’adquisició d’un nou projector DCP.

❖ L’Ajuntament de Ribes de Freser ha rebut una subvenció per la digitalització del Cinema
Catalunya de 30.000 € procedent de la Diputació de Girona
❖ L’Ajuntament haurà de justificar 44.011,47€ de despeses.

L’associació no disposa de líquid per asumir els 14.011,47€ que fan falta per completar la
justificació del cost total del projector.
El motiu pel qual l’Associació no disposa d’aquests diners és per les despeses que ha
assumit per a arranjaments de la sala (aïllament, antena parabólica, equipaments
tecnològics).
Els Amics del Cinema en els darrers 6 exercicis han invertit 25.508,77 € en despeses
d’inversió i manteniment.
Cal tenir en compte que els Amics del Cinema de la Vall de Ribes no han rebut subvencions
de l’Ajuntament ni ajuts a la programació. Al no ser llogaters de la sala, l’Associació dels
Amics del Cinema no hauria d’assumir aquestes despeses. El Cinema Catalunya és un
equipament municipal.
Fins al moment ens ho hem pogut permetre, a partir d’ara ja no podem fer.

Inversions i manteniment
Exercici

TOTAL

2009

1.481,30 €

2010

3.318,61 €

2011

4.275,40 €

2012

3.500,00 €

2013

3.650,00 €

2014

11.283,46 €
27.508,77 €

Des de la Junta entenem que la prioritat de l’Associació és la programació de cinema i
activitats. I que en aquest temps hem complert amb escreix.

Per tant , la pregunta que es fa als socis és que si creuen que aquesta despesa l’ha de pagar
l’Associació o bé seria més lògic que l’assumís el moteix Ajuntament donat que encara que
aquest assumeix el cost del lloguer del local, no ha donat mai cap subvenció directa per a les
activitats que s’hi porten a terme,
Una sòcia del cinema demana si és possible que sigui l’Ajuntament qui s’impliqui en el tema
de millores i equipaments i fa constar aquesta sol.licitud en acta. El President li respon que
creu que hi ha una predisposició a aquesta col.laboració per part de l’Ajuntament i que s’hi
transmetrà la proposta dels socis.

Es demana l’opinió de tots els socis assistents, 
els quals aproven per unanimitat que
l’Associació no s’ha d’implicar més en temes d’equipaments i millores
ja que això
comporta no poder realitzar més projectes propis d’una Associació i que s’hauria de demanar
a l’Ajuntament si pot assumir la despesa total del projector ja que, en definitiva, aquest serà
de la seva propietat.
També es creu necessari revisar el conveni de col.laboració signat amb l’Ajuntament.

NOVES INCORPORACIONS A LA JUNTA
Baixes:
La Rosa Laguna expresa el seu desig de sortir de la Junta al.legant que ja fa molt temps que
hi és i ha d’entrar gent nova.

Altes:
Marta BAYÓ VILASECA DNI: 37705605A
Nina SOLÀ CARBONELL DNI: 46996371B
Ramon MAS ELIAS DNI: 34739354Q
Muti SALÓ BARTOLÍ DNI: 46983482W
La Junta de l’Associació dels Amics del cinema queda conformada de la següent manera:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

President:
Secretària:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Joaquim Roqué
Montserrat Batallé
Eugeni Casals Guix
Enrique Ruiz Ferrer
Cristian Álvarez Medrano
Patricia Soler Palomo
Núria Ribera Rigat
Smutri Saló
Ninà Solà
Ramon Mas
Marta Bayó

PROJECTES I PROGRAMACIÓ 2015

•

PROGRAMACIÓ D’ESTIU PREVISTA

En funció de la instal∙lació del projector DCP la programació variarà.
Mai no és tan fosc. Film d’Arcadi Oliveras
Cicle Orson Welles. (3 films)
Campanadas a medianoche, el extraño…
Sarsuela “Marina” – Dissabte 20 a les 22:00
Cinema a la fresca i sopar – 12 d’agost
Obra de teatre benèfica pels Amics del Cinema:
“Un camí “– de Marta Busquets. 7 d’agost
“Com nos tornem” – de Gisela Figueras. 9 d’agost
24 I 25 d’octubre: Assemblea de la Federació Catalana de Cineclubs.
DCP Tornar a fer pel.lícules d’estrena.
DCP Programació d’òperes en diferit i en directe (Una al mes)
3r. Festival Gollut (any 2016): fer pagar inscripció, cercar una data que
coincideixi amb un pont, atraure a persones mediàtiques, atraure a entitats,
coordinació amb una comissió local.
Accions per augmentar els ingresos: Loteria de La Grossa Esponsorització
de newsletters. Esponsorització de programes Recerca de socis empresa.
Noves convocatòries de projectes per subvencions.

PRESSUPOST 2015
Hi ha una previsió de 
28.508,92€
de despeses 
i 33.350€
d’ingressos el que comportaria un
benefici de 
4.841,08€,
sempre i quan se’ns concedís alguna de les subvencions sol.licitades a la
Generalitat que en aquest moment estant pendents de confirmació.

S’aprova per unanimitat de tots els socis assistents.

PROPOSTES DELS SOCIS I TORN DE PRECS I PREGUNTES
Donat que des de l’inici de l’Associació no s’ha revista mai la quota anual dels socis, la Junta
proposa augmentar la quota individual de 25 a 30€ i la d’empresa de 120 a 130€, proposta
aquesta 
aprovada per unanimitat.
El Joaquim Roqué també exposa fer una exposició permanent a l’entrada i escales del cinema
d’un material publicitari bàsicament consistent en cartells de pel.lícules que ens cediria una
persona de Ribes.
Acaba la reunió a les 21h.

