
ACTA	ASSEMBLEA	GENERAL	DE	SOCIS		AMICS	DEL	CINEMA	DE	LA	VALL	DE	RIBES	2016	

	

Dia	6	d’agost	de	2016	a	les	18h	al	Cinema	Catalunya,	C/	Major	19	de	Ribes	de	Freser	

Assistents:		

Per	part	de	la	Junta	actual:	Joaquim	Roqué,	Núria	Ribera,	Montserrat	Batallé	i	Eugeni	Casals	.	
Excusen	la	seva	no	assistència		la	resta	de	membres	de	la	Junta.	

	Número	de	socis	assistents:	25	

ORDRE	DEL	DIA	

Presentació de l’acte 
Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
Estat general de l’Associació 
Situació de l’estat de socis 
Valoració de les tasques de voluntariat 
Balanç de les pel.lícules i sessions projectades 
Valoració de les altres activitats 
Exposició dels comptes de l’Associació del 2015 per a la seva aprovació 
Projectes i programació 2016 
Pressupost pel 2016 
Renovació parcial de la Junta 
Propostes dels socis 
Torn obert de preguntes 
 
En primer lloc es procedeix a l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior per part 
de tots els socis assistents. 
 
El President dóna compte de l’estat general de l’Associació: A finals de 2015 
tenim 362 socis  actius  i 30 voluntaris.   
El total  de socis s’ha incrementat en 9 més que l’any anterior amb 19 altes i 10 
baixes. 
 
 
Tasques de voluntariat: durant l’any 2015 hi ha hagut un total aproximat de 30 
voluntaris, la tasca dels quals representa un estalvi per l’Associció d’uns  26.919€. 
Aquestes tasques han consistit en taquillatge, control de sala, operador cinema, 
repàs neteja de sala, gestió de socis, gestió de voluntariat, administració i 
comptabilitat, programació de cinema, web, comunicació digital, disseny de 
programes i cartells i coordinació gollut. 
 
El Joaquim Roqué expresa la seva voluntat que constin en acta alguns comentaris 
fets per socis del cinema  sobre la seva persona. Aquests comentaris sobre el 
President  de l’Associació expresen que aquest treu un pròfit econòmic 
considerable de l’esmentada Associació, cosa que ell qualifica de calùmnia i falta 
d’ètica ja que, a part de ser totalment falsos, han estat fets per socis de la pròpia 
Entitat i  a espatlles de tota la Junta i en lloc públic.  



Demana que si algun soci té interès en saber com es gestiona el cinema, ho faci 
saber personalment a la Junta i se’ls aclarirà qualsevol dubte que puguin tenir. 
Ell només  cobra per la página web, ja que després de comprovar pressupostos, se 
li va demanar si es podia gestionar per mitjà de la seva empresa. 
 
Pel.lícules i sessions projectades:  
 
El núm. de sessions que durant el 2015 s’ha projectat ha estat un total de 94 
sessions amb 64 pel.lícules  de les quals 41 eren de cineclub, 10 estrenes i la resta 
infantils i altres. 
La pel.lícula que va tenir més espectadors el 2015 va ser “La invención de Hugo” 
que va comptar amb uns 200 espectadors i es va projectar amb motiu de la 
inauguració del DCP. També cal fer constar que va ser gratuïta per a tothom. 
Els films projectats a l’estiu són els que donen més benfici. 
La contactació de pel.lícules amb la llicència Umbrella també ha fet baixar molt el 
cost d’algunes projeccions. 
Les obres de teatre fetes durant l’estiu per 2 artistes sòcies de l’entitat també va 
donar uns beneficis nets d’uns 785€.  S’expressa l’agraïment per la seva tasca a la 
Gisel.la Cifuentes i a la Marta Busquets. 
Pel que fa a les òperes són una activitat de qualitat que no representa cap risc ja 
que , el que es paga a l’empresa distribuïdora és un 60% del taquillatge. 
En referència al sopar popular i cinema a la fresca, hi va haver alguns beneficis 
donat  que el Joaquim va anar a buscar la pantalla personalment, si l’haguéssim fet 
portar les despeses haurien pujat considerablement.. 
També hi van haver sessions solidàries com una sobre el tema de Síria amb 
“Metges sense fronteres i ACNUR”.  La totalitat de la recaptació es va donar a 
aquestes dues Associacions. 
Un soci pregunta si quan es fa cinema solidari es tenen en compte les despeses de 
sala i es descompten de la donació, el President li respon que no es va tenir en 
compte en ser un tema solidari i també perquè la recaptació no va ser gaire 
elevada. 
Pel que fa a espectadors també ha pujat en comparació amb anys anteriors. 
 
 
Exposició dels comptes 2015 i pressupost 2016 
 
Durant l’any 2105 hi ha hagut una despesa total de 26.690,16€  i uns ingressos de 
28.893,60€ , això representa un resultat positiu a final d’any  de 2.203,44€. 
Els ingressos corresponen a 
Sessions: 12.182,40€, 
Quotes socis: 9.980,00€,   
Loteria: 776,00€,  
Venda samarretes:  1.200€, 
Festival gollut: 1.604,20€,  
Òperes: 1.345,00€, 
Obres de teatre: 785,00€,  
Sopar popular i cinema a la fresca: 1.021,00€.  
 
Les despeses: 
Programació: 9.131,41€ 



Operativa associació:  6.799,04€ 
Altres: 40,00€ 
Inversions i manteniment: 3591,18€ 
Festival gollut: 5.292.93€ 
Òperes: 948,25€ 
Cinema a la fesca: 887,35€ 
 
Pel que fa a la partida d’inversions i manteniment, la Marta Bayó pregunta a què 
s’ha destinat la partida de millores, reparacions i equipaments de 1.121,00€  ja que 
troba que és excessiva al que, se li explica detalladament que:  les despeses 
corresponen a diverses factures d’ Imatge i so ja que es requereix la presència molt 
sovint d’aquesta empresa i també s’ha hagut de canviar algun micro, la revisió dels 
extintors ja que l’any passat es van haver de fer vàries recàrregues, la roba que es 
va posar sota l’escenari, l’electricista, i les  lones que es van posar darrere de 
l’escenari que ja han quedat fixes.   
També es parla sobre el tema de correus ja que es van gastar 748,00€ durant l’any,  
Això ve donat per:  tramesa de carnets de nous socis, información de diverses 
activitats a tots els socis, convocatoria d’assemblees, bustiada de publicitat…. 
l’Antònia Moreno diu que es podrien estalviar alguns diners si als socis que 
disposen de Whatsapp, se’ls enviés tot per aquest mitjà però l’Enric Ruiz opina 
que hi ha trameses que s’han de fer amb paper i tampoc seria molt el què ens 
estalviaríem. 
 
 
El President explica que durant el 2016 s’han obtingut subvencions de la 
Generalitat de Catalunya i del Departament de l’Instutut Català de les Indústries 
Culturals,  però això s’explicarà més detingudament a l’assemblea del 2016. 
 
Els comptes es donen per aprovats per unanimitat dels socis assistents. 
 
També s’aprova el pressupost per l’any 2016 amb un total de 37.402,59€. És més 
elevat que el del 2015 perquè aquest inclou les subvencions. 
 
Renovació parcial de la Junta: 
 
Socis cessants: 
Enric Ruiz Ferrer  vocal 
Marta Bayó  vocal 
Patrícia Soler Palomo  vocal 
Cristian Alvarez Medrano   vocal 
Nina Solà Carbonell  vocal 
Ramon Mas Elias  vocal 
 
Socis entrants 
Teresa Artigas Torelló vocal 
Jordi Badet Segués  vocal 
Jaume Palmés Suñés  vocal 
 
Els càrrecs de President, Secretària, Tresorer i Programadora queden tal com 
estan. 



 
Propostes del programació de la Junta i dels socis: 
La M. Rosa Laguna proposa fer un cicle de cinema de muntanya, proposta molt 
ben acollida per  part dels assistents. 
La Marta Bayó proposa fer un cicle de comèdies  musicals dins les sessions de 
cineclub. Es tindrà en compte ja que les sessions de cinclub es fan per cicles de 3 
pel.lícules per gènere i aquest ja estav previst. 
El Joaquim  Roqué proposa millores en la gestió cultural: Programar sessions 
rebaixant costos d’exhibició. 
Adhesió a la xarxa concertada de cinemes filmoteca. 
Propostes de programació: cineclubs per a joves 
Exposició permanent a les escales del cinema Catalunya 
Començar a pensar un projecte pel XVè aniversari de l’Associació. 
3r. Festival Gollut 
Pojecte VOC d’Òmnium Cultural 
Cicle “El dia més curt” 
CINC de cinema infantil en català 
Conferències i projeccions. 
Cinefòrum amb cineastes. 
Concert de Blues amb “The Rusties” 
La Núria Font proposa dur a terme  una proposta a la qual ja s’han adherit alguns 
cinemas sobre el programa “Salvados” 
 
 
Torn de preguntes i propostes 
La Núria Ribera i la Montse Batallé proposen que el projeccionista de la sala, Bora 
Roqué, que a més realitza moltes més tasques per l’Associació com poden ser: 
repàs de la sala després de les projeccions, muntatges, tràilers, i altres 
col.laboracions informàtiques,  rebi alguna remuneració per la seva feina ja que hi 
dedica moltes hores.  Consideren que la seva tasca és molt valuosa i s’hauria de 
compensar econòmicament.  
Aquesta proposta és compartida i acceptada per la resta de socis assistents a 
l’assemblea  i s’acorda que es buscarà  la manera de tirar-la endavant  consultant 
amb la Gestòria si es fa amb nòmina o algun altre sistema legal. 
 
I, sense més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 20:30h de la qual 
n’estenc la present acta amb le vist i plau del President. 
 
Secretària                                      President 
Montserrat Batallé Bancells         Joaquim Roqué Paret 


