ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2021

Dia: 16 d’octubre de 2021
Lloc: Cinema Catalunya
Hora: 16:15 primera convocatòria i 16:30 en segona convocatòria

Ordre del dia
Aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior
Aprovació, si s’escau de la liquidació del pressupost 2020
Situació actual dels socis i sòcies
Valoració de les tasques de voluntariat
Balanç de les pel·lícules i sessions del 2020
Festival Gollut
Presentació i aprovació, si s’escau del pressupost 2021
Presentació i aprovació, si s’escau, de quotes socis comerç i empresa
Propostes de socis/sòcies
Torn obert d’intervencions

Assistents:
Sergi díaz Caballero
Núria Ribera Rigat
Montserrat Batallé Bancells
Marta Bayó Vilaseca
Eugeni Casals Guix
Jaume Palmès Suñer
Enrique Ruiz Ferrer
Neus Vergés Serrat
Joan Barceló Bonada
Núria Roqué Valero
Juan José López Bernal
Arantzazu De Diego
Montserrat Carrera Vilalta
1

Amadeo Díaz Caballero
Carmen Santiago
Maria Josep vives Escoda
Marc Prat Arrey

El President inicia la sessió a les 16:30 amb el primer punt de l’ordre del dia referent a l’aprovació
de l’acta de l’assemblea anterior la qual s’aprova per unanimitat.

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia sobre la liquidació del pressupost del 2020, durant el
qual tampoc es van poder fer les pel·lícules programades donat que el cinema va romandre tancat
durant mes de tres mesos i, en reobrir-lo es van haver de prendre les mesures anticovid
determinades pel Procicat com van ser mascaretes, distàncies de seguretat, gel i la neteja
setmanal de la sala de la qual se’n va fer càrrec l’Ajuntament.

INGRESSOS 2020
CATEGORIA DE L'INGRÈS / PROJECTE
CATEGORIA DE L'INGRÈS / PROJECTE

TOTAL
SUM of TOTAL

SUBVENCIÓ COVID

693,82

ALTRES PROJECTES

944,00 €

COL·LABORACIONS PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS

5.422,00 €

FESTIVAL GOLLUT

1.028,00 €

LOTERIA

710,00 €

ÒPERES

861,00 €

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

1.866,00 €

QUOTES DE SOCI

12.150,00 €

Suma total

23.674,82 €

DESPESES 2020
CATEGORIA DE LA DESPESA/PROJECTE
CATEGORIA DE L'INGRÈS / PROJECTE

TOTAL
SUM of TOTAL

PÀGINA WEB

1.100,00 €

PROGRAMACIÓ REGULAR FILMS

9.859,40 €
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ALTRE PROJECTES (CONCERTS FILMATS , SORTIDA AUDITORI…)

1.344,28 €

FESTIVAL GOLLUT

1.893,73 €

ÒPERES

545,03 €

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

2.318,63 €

INTERNET , TELÈFON, DROPBOX I COMPRA TELÈFON

728,83 €

GESTORIA

886,93 €

MATERIALS (OFICINA, INFORMÀTICA…)

130,22 €

MANTENIMENT I REPARACIONS

469,51 €

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

124,05 €

CORREUS

257,24 €

COMISSION BANCÀRIES I DEVOLUCIONS

1.030,19 €

DESPESES ADVOCATS

226,00 €

VARIS

571,40 €

LIQUIDACIÓ TREBALLADOR

1.111,83 €

Suma total

22.597,27 €

Saldo a la Caixa a 31/12/2020

702,57 €

Saldo a BBVA a 31/12/2020

661,07€

TOTAL 1363,64€

S’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost 2020

7è Festival gollut
El Sr. Jaume Palmès, com a director del Festival, explica com va estar el Festival gollut l’any
2020: degut a la pandèmia es va haver d’adoptar un altre sistema que va consistir en una
mostra de la qual la majoria de pel·lícules no ven ser de format comercial sinó de diverses
temàtiques i de diversos països. Això no vol dir que el del 2021 es continua fent el format
de festival-concurs.
Va durar des del 23 al 29 d’agost i en cada sessió es projectava un curt i un llarg,
l’assistència total va estar d’unes 220 persones, sempre es van prendre les mesures
anticovid com s’ha anat fent des que es va poder reobrir el cinema, i per últim el Sr. Palmes
posa de relleu la valuosa col·laboració del voluntariat així com també l’aportació del socis i
manifesta que ell enguany deixa la funció de director del festival .
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Situació actual de socis i sòcies : el President explica que durant el 2020 no hi ha hagut
increment de socis i sòcies, donat en part a la defunció d’alguns d’ells i també per la
devolució de rebuts sense donar cap explicació per la qual cosa es considera una baixa.
Malgrat això també hi ha hagut algunes altes de nous socis.
Pel que fa a socis d’empresa, que es refereix bàsicament a locals comercials del poble,
enguany, també hi ha hagut una baixa per retorn de rebut que ja es reflectirà a la propera
assemblea.
Encara que actualment quan ens referim a socis empresa volem dir establiments del poble,
hi ha la intenció de aconseguir nous socis d’empreses que s’avinguin a pagar una quantitat
anual superior als 120€ que és el que es paga actualment. O sigui : el soci individual paga
30€ anuals i els establiments 120€ anuals. Amb el vot d'aprovació dels socis presents, es
decideix augmentar les quotes a 35€ i 125€ a l'any 2022.
També exposa que s’haurien de fer més esforços per intentar captar més socis d’empresa.
El Sr. Enric Ruiz intervé per exposar la seva opinió sobre la captació de nous socis, ell creu
que se surt poc al carrer i que la Junta s’hauria de moure més en aquest aspecte. El Sr.
Jaume Palmès li respon que està totalment d’acord amb ell sobre aquest punt però que
actualment ja és difícil buscar voluntaris per fer taquilla i porta degut a la pandèmia i de
voluntariat actualment es disposa de poca gent, li proposa que si ho vol fer ell mateix la
Junta li estaria molt agraïda al que el Sr. Ruiz diu que en el seu moment ja va fer aquesta
gestió a més de molts altres per l’Associació.
El Sr. Ruiz proposa que quan es faci l’assemblea general es doni la possibilitat de venir als
que no son socis a més dels socis per tal que des de fora es vegi que es treballa amb
transparència. Sobre aquest tema surten diverses opinions però al final si ens guiem pels
estatuts l’assemblea anual ha de ser de socis. No obstant això es posa en votació aquesta
proposta a la qual hi voten a favor 6 persones i 10 en contra.

Valoració de les tasques de voluntariat: el 2020 les tasques de voluntariat van quedar molt
reduïdes potser donat a la Covid o a la falta de disponibilitat de molts voluntaris, per això el
President vol fer una crida a tots el voluntaris per tal que es tornin a engrescar a fer aquesta
tasca ja que gairebé sempre recau a les mateixes persones.

El President explica els problemes que ha tingut el cinema amb els comptes d’Instagram i
de Facebook ja que la persona i soci que ho havia portat ho va boquejar tot i en cap
moment ens va voler donar la clau per entrar-hi. D’això no se’n va fer ressò des de
l’Associació ja que es va creure que era un tema una mica delicat, sobretot per l’altra part, i
en un poble petit com el nostre creiem que val més no entrar en conflictes i temes legals.
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Aquesta mateixa persona va canviar l’accés a Instagram, des del mòbil del Cinema on hi
havien tots els contactes dels socis al seu mòbil personal des d’on ve enviar informació de
la seva empresa i el seu festival als socis del cinema, fet aquest que va crear molta confusió
entre els associats i a més representa una falta molt greu sobre la llei de protecció de
dades. De fet la Junta porta part del 2021 i tot el 2020 intentant solucionar problemes
interns creats per aquest soci i creiem que quan es treballa per una Associació, encara que
es deixi de formar part de la Junta o voluntariat, la feina feta ha de quedar dins l’Associació.
Sobre el festival gollut també hi havia una pestanya a la pàgina Web que quan s’obria no hi
havia res.
La Núria Roqué, que es la tècnica que actualment porta la pàgina web i les xarxes socials
explica els problemes ocasionats al no tindre access a la distribució de la publicitat del
cinema a l'Instagram i posteriorment al Facebook. Cosa que va repercutir negativament en
els enviament setmanals que feia per a la Associació d'Amics del cinema. Comenta també
que es podria crear una nova compta però això significaria que amb el nom d’amics del
cinema hi haurien tres perfils ja que també n’hi ha una altra amb el logo taronja que no
s’utilitza i encara crearia més confusió. Una altra solució seria crear un link que portés els
seguidors de Facebook a la informació que publica Amics del cinema, però que l'altre part
va fer servir precisament un link dins de l'antic Facebook per "derivar" als inscrits al
Facebook del Terra Gollut (empresa Dynamic engine).

El President dona compte que el passat any en lloc de festival Gollut es va fer una
mostra donada la situació creada per la pandèmia, però enguany s’ha recuperat el
festival Gollut com a certament de competició amb molts bons resultats. Balanç de
les pel·lícules i sessions del 2020: el total de sessions durant el 2020 van estar de 61
sessions més les 14 corresponents a la mostra gollut. La disminució va venir donada a la
Covid-19, malgrat que així que es va donar permís per obrir, vam estar la primera sala en
projectar i fer tot el possible per tenir el cinema actiu.
El total d’espectadors va estar d’uns 1620, suma molt més baixa que l’any anterior encara
que s’ha de tenir en compte que van tenir el cinema tancat tres mesos i mig i moltes
persones també tenien molt respecte pel tema Covid , per la qual cosa tampoc es pot
considerar una any normal. No obstant això, quan es va poder obrir sempre es va intentar
que hi hagués sessions molt regularment.

Pel·lícules amb més espectadors
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ESPECTADORS
JOKER

SESSIONS

84

2

EL LLIBRE DE MARGUERITE

69

1

EL VIATGE DE LA MARTA

68

1

LA HIJA DE UN LADRÓN

56

1

¿QUÉ ME PASA DOCTOR?

54

1

ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO

44

1

PARÁSITOS

43

1

CENDRILLON (Ballet)

39

1

MASCOTES 2

37

1

UNA GRAN MUJER

33

1

VOE. Versió original en castellà

5%

VDE. Versió doblada al castellà

31%

VOSE. Versió original subtitulada al castellà

25%

VOC. Versió original en català

19%

VDC. Versió doblada al català

8%

En diferents versions

11%

També es comenta a tots el socis que si tenen alguna proposta de pel·lícules del tema que sigui
que ho facin arribar a la Junta per correu electrònic, per whatsapp o de paraula i , sempre que
sigui possible, s’inclourà a la programació.
En alguns casos inclòs ha vingut el mateix director o algun/a actor o actriu a fer la presentació.

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2021
10.245,00€

COL·LABORACIONS PROGRAMACIÓ REGULAR DE FILMS

1.300,00€

ÒPERES

11.755,00€

QUOTES DE SOCI

8.000,00€

SUBVENCIONS
ALTRES PROJECTES

550,00€

LOTERIA

900,00€
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1.295,00€

FESTIVAL GOLLUT

34.045,00€

Total

DESPESES

DESPESES

TOTAL
6.780,00€

OPERATIVA ASSOCIACIÓ

800,00€

ÒPERES
ADAPTACIÓ INFORMÀTICA GUIXETA

2.350,00€

VARIS

1.300,00€

APORTACIÓ INFORMÀTICA TAQUILLA

2350,00€
12.000,00€
200,00€

COL.LABORACIÓ PROGRAMACIÓ REGULAR FILMS
APROPA CULTURA

8.200.00€
915,00€

FESTIVAL GOLLUTGOLLUT
IMATGE LOGOS

1.500,00€
34.045,00€

GABINET JURÍDIC
TOTAL

El President puntualitza algun punt que canvien pel que fa al pressupost i, sobretot, al Festival
Gollut ja que ha augmentat considerablement la partida en tenir una subvenció directa de
Diputació per aquesta finalitat.
També hi ha la partida de imatge i logos la qual també es refereix al festival ja que s’ha hagut
de registrat la marca gollut per què no la utilitzi cap empresa o entitat que no sigui la nostre
associació.
Una nova partida és la de gabinet jurídic ja que s’hi ha hagut de recórrer per diversos
problemes provocats pel projeccionista que hi havia anteriorment el qual va denunciar el
cinema al.legant que se li devien hores extres. Ho va portar a judici i l’Associació va haver de
contractar un servei jurídic .
S’aprova el pressupost
•

Pel que fa a infraestructures, S`ha realitzat el plànol de l’escala d’accés per possibilitar
l’ejecució d’una plataforma mecànica per facilitar l’accés a persones de mobilitat
reduïda, facilitant-ho a l’Ajuntament acompanyat de tres pressupostos per què
estudïin incloure-ho en el pla de subvencions.

•

S’ha grafiat un croquis per millorar la zona de lavabos, que igualment s’ha facilitat a
l’Ajuntament

•

Es preveu demanar una estructura metàl·lica per la pantalla per facilitar el seu ús a
l’exterior.

De cara a propostes i canviant de tema, la Neus Vergès exposa que l’arxiu fotogràfic de Ribes
disposa de fotografies antigues de la Vall i d’altres que han guanyat concursos de fotografia ,
que es podrien exposar al cinema per que tothom en pogués gaudir ja que actualment no hi ha
lloc per fer-hi exposicions permanents , es podrien fer amb una durada concreta i anar-les
canviant després d’un determinat temps. La proposta és molt ben acollida i la mateixa Neus
ens posarà en contacte amb el Jesús Montón per començar a tirar endavant aquesta proposta.
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Referent també a la fotografia el President comenta que si hi ha algú que tingui pel·lícules
antigues de súper8 hi ha un sistema per poder-les digitalitzar i així poder recuperar material
antic tant de cinema com d’altres temes.
En el torn d’intervencions, el Sr. Marc Prat intervé per felicitar la Junta de l’Associació per
l’esforç que fa, així com també al socis per la seva col·laboració, ja que tot això contribueix a
mantenir el cine obert durant tot l’any en un poble de 1.700 habitants com és Ribes de Freser.
Considera que té molt mèrit aquesta labor i més tenint en compte que en poblacions de molts
més habitants han hagut de tancar gran quantitat de cinemes i en altres fan cinema però no
durant tot l’any.
Finalitza la reunió a les 18:40 de la qual n’estenc la present acta amb el vist i plau del
President.

La Secretària

El President

Montserrat Batallé Bancells

Sergi Díaz Caballero
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