ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 21 D’ABRILDE 2019 AL CINEMA CATALUNYA
A Ribes de Freser, a 21 d’abril de 2019, a les 11h es reuneixen en segona convocatoria, els
segúents membres de la Junta de l’Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes:
JOAQUIM ROQUÉ PARET
NÚRIA RIBERA RIGAT
EUGENI CASALS GUIX
MONTSERRAT BATALLÉ BANCELLS
SERGI DÍAZ CABALLERO
JAUME PALMÉS SUÑÉ
TERESINA ARTIGAS TORELLÓ
JORDI BADET SEGUÉS
Asssistents a l’assemblea, 19 persones.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

•

Presentació de l'acte.
Estat general de l'Associació.
Situació de l'estat de socis.
Valoració de les tasques del voluntariat.
Balanç de les pel·lícules i sessions projectades.
Valoració de les altres activitats.
Exposició dels comptes de l'associació del 2018 per la seva
aprovació.
Informació de la investigació dels orígens del Cinema
Catalunya, que tot indica que és una de les dues més antigues
de tot l’Estat
Propostes per dignificació del cinema i reconeixement que es
mereix.
Projectes i programació 2019.
Pressupost pel 2019.
Noves incorporacions a la junta i nous càrrecs.
Propostes dels socis.
Torn de precs i preguntes.

Una vegada aprovada l’acta de l’assembla anterior es procedeix a
la presentació de l’acte per part del Joaquim Roqué que dona la
benvinguda a tots els assistents .
Estat general del’Associació; tenim 363 socis actius que representen 3 més
que l’any passat ja que hem tingut 16 baixes i 19 altes. També exposa que
sense comptar els voluntaris del Festival Gollut, l’any 2018 hi ha hagut una
bona participació de socis voluntaris, un total de 30 realitzant tasques com
són Gestió de guixeta i control d’accès. Gestió de la comunicación .Gestió

•

dels socis. Gestió conòmica. Festival Gollut . Si es valora el que
representaría econòmicament la gestió de volutaris seria d’uns 25.000€
Pel que fa a voluntaris del festival gollut, a les sessions de Ribes, s’ha
comptat amb 30 voluntaris més les 18 persones que exercien de jurat.
Pel que fa a espectadors l’any 2018 hi ha hagut un total de 4.745
espectadors repartits de la següent manera
Espectadors
SOCIS

Espectadors
NO SOCIS

Espectado
Invitacions
o gratuïtat

777

1594

688

Total de sessions: 148 repartides entre: Festival gollut, òperes, sessions de cinema,
conferències, actes, sortides, cinema infantil i altres.
Podríem incloure com altres activitats les següents:
Sortides culturals:
○ Liceu
○ Auditori
Camins al paradís
Voluntariat servei comunitari amb l’ESO
Tast Idiazabal. Col·laboració amb Gossos d’atura
Col·laboració transmissió Penya Blaugrana
Sessions de cinema amb l’ESO per Sant Jordi i finals de curs
ESTAT GENERAL DE COMPTES:
INGRESSOS
INGRESSOS
COL·LABORACIONS PROGRAMACIÓ
REGULAR DE FILMS
QUOTES DE SOCI
ÒPERES
AJUTS I SUBVENCIONS
LOTERIA
ALTRES PROJECTES
FESTIVAL GOLLUT
Suma total
DESPESES
DESPESES
PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS
OPERATIVA ASSOCIACIÓ
ÒPERES
FESTIVAL GOLLUT
VARIS

TOTAL
12.309,00 €
11.475,75 €
6.414,00 €
5.433,10 €
1.055,00 €
919,68 €
150,00 €
37.756,53 €

TOTAL
18.566,99 €
7.809,18 €
4.981,76 €
3.900,28 €
1.277,51 €

ALTRES PROJECTES
Suma total

636,25 €
37.171,97 €

DESPESES

37.171,97 €

INGRESSOS

37.756,53 €

RESULTAT

+584,56 €

•
•

Compte bancari a inici període 1-1-2018:
Compte bancari a final període 31-12-18 :

2.474,36 €
2.445,63 €

L’estat de comptes queda aprovat per tots els assistents a excepció de l’Enric ruiz que
expressa la seva disconformitat pel que fa a la partida del festival Gollut, tema del qual
se’n parlarà en el torn de precs i preguntes.
INFORMACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DELS ORÍGENS DEL CINEMA CATALUNYA
El Joaquim explica que el Cinema Catalunya pot ser el més antic de l’estat espanyol,
segons documents del Instituto de Patrimonio Nacional, aquest cine i el de Calonge són
els més antics de Catalunya i de tota Espanya, aquestes dades ´son de l’any 1900. No
obstant això,, s’han fet més indagacions i es troba que durant l’any 1885 es feien balls
i actes a la sala que creiem que ara és el cinema.
L’any 1915 constava com a café-teatro.
També hi ha documents que expliquen que durant el 1903 un tal Sr. Nicolau Vailageliu
el va fer reconstruir per poder-hi realizar diferents actes.
L’any 1930 s’anomenava “Foment” i durant la República “Casal ribetà” encara que
sembla que no funcionava com a cinema.
Encara es va buscant més informació per poder realizar diversos actes de
commemoració com per exemple un curtmetratge documental de la historia del
cinema a Ribes, buscar programes antics i informació gràfica, fer una exposició
permanent de cartells a ‘escala d’entrada…..

PROJECTES I PROPOSTES DE PROGRAMACIÓ
Preparar el documental sobre els orígens del cinema a la Vall de
Ribes.
• Preparar l’exposició de la història del Cinema Catalunya.
• Impulsar el cinema d’estrena, amb la col·laboració del nou
consistori i del Cineclub Sitges.
• Ordinador a taquilla i a cabina, pantalles digitals de programació,
compra de taula de so.
• Canvi de compte al BBVA
• Carnet nou
El Sergi Díaz explica que hem tingut contactes amb el cineclub de Sitges per poder fer més
pel.lícules d’estrena ja que nosaltres hem d’esperar un mínim de 3 mesos per poder
•

exhibir-les, de moment s’ha parlat a nivel de Junta i falta concretar alguns punts sobre la
sala i parlar amb el nou Ajuntament. Això comportaria poder fer algunes estrenes al mes.
També explica que s’ha obert un nou compte bancari amb BBVA ja que ens ofereixen
millors condicions de les que tenim actualmente amb La Caixa.
Exposa que tenim una mancança d’equipaments com un ordinador per la taquilla, una
taula de so, pantalles digitals a l’entrada per la programació. En principi ja s’ha adquirit
una pantalla ubicada al vestíbul.
I per últim per mitjà de la página web es farà una convocatoria perquè els socis puguin
fer una proposta pel disseny d’un carnet nou de soci.
PROGRAMACIÓ
● Propostes d’estiu:
○ Concerts filmats de música clàssica
○ Cicle Ingmar Bergman
● Continuar amb:
○ 6a edició Festival Gollut
○ Filmoxarxa
○ VOC. Mostra de cinema català
○ Cicle Gaudí
○ CINC. Cicle infantil
El Joaquim explica que s’ha rebut una proposta per fer concerts filmats famosos de música
clàssica de la història que han estat enregistrats i se’n podria fer alguna a l’estiu.
El Ramon Musach de Ripoll que és un crític de cinema, ens ha proposat fer un cicle de
cinema de l’Ingmar Bergman que ell mateix vindria a presentar.
Els realitzadors de “Camins del paradís” també han proposat portar alguna altra activitat.
Continuar amb la 6a. Edició del festival Gollut del 13 d’octubre al 3 de novembre.
Es continuarà amb el cicle Gaudí i amb el VOC (Versions originals amb català)
Cicle 5 de cinema infantil. La Generalitat paga la publicitat i l’associació lloga les
pel.lícules. Han de ser cicles de 4 pel.lícules.
PRESSUPOST 2019
INGRESSOS
COL·LABORACIONS PROGRAMACIÓ
REGULAR DE FILMS
QUOTES DE SOCI
ÒPERES
AJUTS I SUBVENCIONS
LOTERIA
ALTRES PROJECTES
Suma total

DESPESES
PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS
OPERATIVA ASSOCIACIÓ
ÒPERES

TOTAL
12.500,00 €
11.500,00 €
6.500,00 €
7.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
40.000,00€

TOTAL
19.000,00 €
7.800,00 €
5.000,00 €

FESTIVAL GOLLUT
VARIS
ALTRES PROJECTES

3.900,00 €
1.300,00 €
700,00 €

ACTIVITATS I PROJECTE CELEBRACIÓ
DE LA SALA MÉS ANTIGE DE L’ESTAT
Suma total

2.300,00 €
40.000,00 €

El Joaquim explica que, malgrat que l’Ajuntament paga el lloguer i des d’aquest any les
despeses de manteniment, no es rep cap més tipus d’ajut, fet que no passa amb altres
entitats. La força principal per mantenir el cinema és l’aportació dels socis .
S’aprova el pressupost 2019 per unanimitat a excepció del Sr. Enric Ruiz que expressa la
seva disconformitat pel que fa a la partida del festival Gollut.
ALTES I BAIXES DE LA JUNTA I NOUS CÀRRECS
Baixes de la Junta: Teresina Artigas, Jordi Badet, Carles Mateu, Carles Sánchez, Aleix
Ferreter i Smutri Saló
Altes Junta: Sandra Foncillas, Helena Cano, Cristina Perpinyà i Núria Font
Incorporacions a la secció jove: Mercè Sitjar Deler i Marc Ramiro Galindo
El Bora Roqué continuarà fent d’enllaç entre la Junta i la secció jova.
Aprovada per unanimitat dels assistents la nova junta.
Càrrecs de la Junta
Canvi de President de Joaquim Roqué a Sergi Díaz.
Secretària: Montserrat Batallé
Tresorer: Eugeni Casals
Vocals: Núria Ribera, Jaume Palmés, Joaquim Roqué, Helena Cano, Cristina Perpinyà,
Sandra Foncillas, Núria Font
El President té la facultat de representar i dirigir legalment l’Associació per delegació de
l’Assemblea General i la Junta Directiva segons es contempla en el capítol V article 21 dels
estatuts.
PROPOSTES DELS SOCIS
Una proposta dels socis de cara a la gent jove és intentar que vinguin alumnes de l’escola
d’ESO a veure alguna pel.lícula i que després es faci un treball de classe. Seria una bona
manera d’introduir la gent jova al cinema. El Joaquim li respon que ja s’està intentant
fent amb l’escola de Ribes des de fa temps i és un tema que resulta bastant difícil però se
seguirà buscant la fórmula perquè acabi funcionant.
La Marta Bayó no està d’acord en què el preu de l’entrada d’una òpera en directe o en
diferit sigui el mateix, considera que quan no és en directe hauria de ser més econòmic ,
d’entrada el preu el posa l’empresa distribuïdora de les òperes, no obstant això es parlarà
amb aquesta empresa per veure si ens pot fer uns altres tractes. També es mirarà alguna
altra empresa.

També proposa la mateixa Marta Bayó reformar els lavabos de dones ja que son molt
petits, el Joaquim li respon que té tota la raó però nosaltres no som els propietaris de la
sala i és un tema que ja se n’ha parlat amb l’Ajuntament.
La Cesca Prats proposa fer una sortida a veure una exposició de Van Gogh que, encara
que no té res a veure amb el cinema , és una exposició molt interessant. El Jaume Palmés
respon que el cinema és cultura i tot el que té a veure amb la cultura com altres sortides
que s’han fet al Liceu, a veure obres de teatre, a l’Auditori..... son activitats enriquidores.
El Joaquim Roqué fa una explicació del festival Gollut exposant que cada vegada té més
repercussió, sobretot a altres pobles on s’ha portat fora de Ribes ja que precisament no és
al nostre poble on té més espectadors i èxit. L’any 2018 va comptar amb un total de 250
films dels quals se’n va haver de fer una selecció.
Un punt que no està a l’ordre del dia és el d’una proposta que ha vingut per dur a votació
una petició del Consell de la República per donar-hi suport, la Núria Font opina que no hi
ha suficients socis a l’assemblea per prendre una decisió sobre un tema tan delicat com és
aquest ja que algú el pot considerar polític. Proposa que es faci arribar a tots el socis la
proposta per tal que pugui opinar més gent. El Jaume Palmés respon que encara que
s’enviï, la majoria dels socis no responen i que hauríem de fer la votació ja . L’enric Ruiz es
mostra totalment d’acord amb l’opinió de la Núria Font.
Al final es pren la decisió de votar i el resultat és: 4 persones decideixen no correspon,
11persones decideixen sí i 4 persones s’abstenen.
Per acabar el Joaquim Roqué fa constar la quantitat de feina que fa el Bora Roqué i ens
mostra el nou disseny de la presentació del logo dels amics del cinema.
Acaba la reunió a les 13:40 de la qual nèstenc la present acta amb el vist i plau del
President.
La Secretària
President
Montserrat Batallé Bancells
Díaz Caballero

El
Sergi

