
ACTA	  REUNIÓ	  DIA	  02	  D’AGOST	  DE	  2013	  

19	  h	  al	  cinema	  Catalunya	  

	  

Ordre	  del	  dia:	  

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	  2012	  per	  a	  la	  seva	  aprovació	  

Noves	  incorporacions	  a	  la	  Junta	  

Projectes	  pel	  2013	  	  

Propostes	  dels	  socis	  

Precs	  i	  preguntes	  

	  
El	  President	  de	  l’associació,	  Joaquim	  Roqué,	  fa	  una	  exposició	  general	  de	  com	  es	  troba	  l’Associació	  en	  
aquests	  moments,	  a	  part	  de	  la	  valuosa	  aportació	  económica	  de	  tots	  els	  socis,	  valora	  molt	  positivament	  la	  
tasca	  del	  voluntariat	  ja	  que	  la	  feina	  d’aquesta	  representa	  al	  llarg	  de	  l’any	  un	  estalvi	  d’uns	  18.000€.	  	  
També	  té	  en	  compte	  l’aportació	  de	  l’ajuntament	  que	  col.labora	  amb	  el	  pagament	  del	  lloguer	  del	  local.	  

Però	  pel	  que	  fa	  al	  nombre	  de	  socis	  	  també	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  que,	  malgrat	  la	  incorporació	  	  de	  nous	  
socis	  col.laboradors,	  el	  número	  de	  baixes	  des	  de	  l’inici	  de	  l’associació	  és	  d’unes	  40.	  	  O	  sigui	  que,	  
actualmente	  el	  nombre	  de	  socis	  actius	  és	  d’uns	  340	  encara	  que	  hi	  ha	  prevista	  la	  incorporació	  de	  2	  noves	  
empreses.	  També	  s’informa	  que	  a	  partir	  d’ara	  també	  els	  interessats	  en	  fer-‐se	  socis	  així	  com	  	  el	  pagament	  
ho	  poden	  fer	  per	  Internet.	  

Quant	  al	  balanç	  de	  les	  pel.lícules	  projectades	  durant	  l’any	  2012,	  s’ha	  de	  fer	  constar	  que	  encara	  que	  hi	  va	  
haver	  un	  gran	  nombre	  de	  projeccions:	  79	  sessions	  d’estrena	  amb	  29	  pel.lícules	  i	  31	  sessions	  de	  cineclub	  
amb	  26	  pel.lícules,	  només	  s’han	  obtingut	  beneficis	  amb	  11	  pel.lícules	  d’estrena	  i	  2	  de	  cineblub.	  	  Tot	  això	  
ha	  portat	  al	  plantejament	  	  de	  reduir	  el	  nombre	  de	  sessions	  per	  al	  2013.	  

	  Tot	  seguit	  es	  dóna	  comptes	  dels	  resultats	  pressupostaris	  del	  2012	  per	  a	  la	  seva	  aprovació	  

	  

	  

	  



COMPTES	  2012	   	  	  
	  	  	   	  	  
	  DESPESES	   TOTAL	  
	  Drets	  d'exhibició	  i	  lloguer	  films	   20.290,00	  €	  	  
	  Publicitat	  i	  imprempta	   3.100,00	  €	  	  
	  Subministres	  i	  manteniment	   3.500,00	  €	  	  
	  Varis	   1.000,00	  €	  	  
	  Projectes	  de	  millora	   3.000,00	  €	  	  
	  	  	   30.890,00	  €	  	  
	  	  	   	  	  
	  INGRESSOS	   VALOR	  
	  SUBVENCIÓ	  ICIC	   	  -‐	  €	  	  
	  QUOTES	  SOCIS.	  (350)	   8.350,00	  €	  	  
	  COL·∙LABORACIONS	  als	  Amics	  del	  Cinema	   18.000,00	  €	  	  
	  	  	   26.350,00	  €	  	  
	  

	   	   	  Resultat	  2012	   -‐4.540,00	  €	  	  
	  Saldo	  existent	  a	  la	  Caixa	  a	  31/12/2012:	  

	  	  Saldo	  inicial	  15.328,5	  -‐	  	  4.540=	  	  	  10.788,50€	  
	   	  

	   	   	  
El	  defícit	  es	  deu	  a	  la	  disminució	  del	  nombre	  d’espectadors	  i	  a	  la	  denegació	  de	  la	  subvenció	  	  de	  3.000€	  de	  l’	  ICIC.	  

El	  resultat	  del	  pressupost	  queda	  aprovat	  per	  unanimitat	  dels	  socis	  assistents.	  

A	  continuación	  es	  presenta	  el	  pressupost	  previst	  pel	  2013:	  

	  

PRESSUPOST	  2013	   	  	  
	  	  	   	  	  
	  DESPESES	   TOTAL	  
	  Drets	  d'exhibició	  i	  lloguer	  films	   16.500,00	  €	  	  
	  Publicitat	  i	  imprempta	   2.500,00	  €	  	  
	  Subministres	  i	  manteniment	   2.500,00	  €	  	  
	  Varis	   1.000,00	  €	  	  
	  Projectes	  de	  millora	   2.000,00	  €	  	  
	  	  	   24.500,00	  €	  	  
	  	  	   	  	  
	  INGRESSOS	   VALOR	  
	  SUBVENCIÓ	  ICIC	   	  -‐	  €	  	  
	  QUOTES	  SOCIS.	  (350)	   8.500,00	  €	  	  
	  COL·∙LABORACIONS	  als	  Amics	  del	  Cinema	   14.000,00	  €	  	  
	  	  	   22.500,00	  €	  	  
	  

	   	   	  

Resultat	  previst	  2013	   -‐2.000,00	  €	  	  

	  
	  
	  

	   	   	  
	  

	   	  



Queda	  aprovat	  per	  unanimitat	  de	  tots	  els	  membres	  assistents.	   	   	  
	   	   	  

Un	  altre	  punt	  a	  tractar	  és	  la	  renovació	  parcial	  de	  la	  junta,	  el	  President	  informa	  que	  hi	  ha	  dues	  persones	  
interessades	  en	  formar-‐ne	  part:	  la	  Pat	  Soler	  	  Palomo	  i	  el	  Cristian	  Alvarez,	  no	  hi	  surt	  cap	  més	  persona	  dels	  
assistents	  per	  tant	  la	  nova	  Junta	  	  queda	  de	  la	  següent	  manera:	  

President:	  	  	  Joaquim	  Roqué	  Paret	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reeligit	  en	  el	  seu	  càrrec	  

Secretària:	  Montserrat	  Batallé	  Bancells	  	  	  	  	  	  Reeligida	  en	  el	  seu	  càrrec	  

Tresorer:	  Eugeni	  Casals	  Guix	  	  	  	  	  	  	  Reelegit	  en	  el	  seu	  càrrec	  

Vocal:	  Enrique	  Ruiz	  Ferrer	  	  	  	  	  Reelegit	  en	  el	  seu	  càrrec.	  

Vocal	  :	  Rosa	  Laguna	  Serras	  	  	  	  	  Reelegida	  en	  el	  seu	  càrrec	  	  DNI:	  78022067H 

Vocal:	  Cristian	  Álvarez	  Medrano	  	  	  	  Nou	  membre	  de	  la	  Junta.	  	  DNI:	  43633646R 

Vocal:	  Patricia	  Soler	  Palomo	  	  	  	  	  Nova	  membre	  de	  la	  junta.	  	  DNI:	  46989441G 

Vocal:	  Núria	  Ribera	  	  	  Rigat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nova	  membre	  de	  la	  junta	  	  DNI:	  40556285V 

 

Hi	  ha	  algunes	  noves	  propostes	  de	  cara	  a	  l’any	  	  vinent:	  una	  és	  un	  festival	  de	  cine	  Sud	  el	  qual	  és	  un	  certamen	  que	  
posa	  en	  valor	  els	  trets	  més	  humans	  del	  cinema.	  Tant	  pel	  que	  fa	  a	  les	  obres	  com	  a	  les	  organitzacions.	  Aquests	  
recursos	  i	  sinèrgies	  entre	  entitats	  fan	  de	  CineSUD	  Fest,	  l’esdeveniment	  cinematogràfic	  més	  ajustat	  en	  preu	  i	  valor	  
dels	  que	  es	  fan	  al	  nostre	  país.	  

Tenim	  materials	  audiovisuals	  d’interès	  per	  mostrar.	  

Tenim	  equipaments	  de	  qualitat	  per	  exhibir-‐los.	  

Tenim	  entitats	  que	  treballaran	  en	  l’organització	  de	  manera	  conjunta.	  	  

CineSUD	  Fest	  aglutina	  aquests	  recursos	  per	  crear	  un	  certamen	  únic	  i	  innovador	  en	  el	  seu	  concepte	  en	  l’àmbit	  dels	  
Festivals	  i	  Mostres	  de	  tot	  l’estat.	  

Una	  altra	  proposta	  és	  la	  de	  projectar	  audiovisuals	  de	  nous	  creadors	  catalans,	  sobretot	  de	  la	  Vall	  de	  Ribes.	  En	  
principi	  ja	  hi	  ha	  alguna	  proposta	  per	  tirar	  endavant	  però	  el	  Joaquim	  	  Roqué	  comenta	  que	  es	  necessita	  	  la	  
col.laboració	  de	  socis	  per	  aquests	  	  projectes.	  

L’Enric	  Ruiz	  justifica	  la	  no	  assitència	  del	  soci	  Sr.	  Jesús	  Pérez	  Lluc	  i	  transmet	  les	  seves	  propostes:	  una	  seria	  	  fer	  cicles	  
de	  	  grans	  directors	  dels	  anys	  60,	  70	  i	  80	  periòdicament	  cada	  3	  o	  4	  mesos.	  	  

	  Una	  altra	  proposta	  seria	  augmentar	  la	  quota	  de	  soci	  de	  25	  a	  30€	  per	  tal	  de	  solventar	  una	  part	  de	  l’economia	  	  de	  
l’associació,	  proposta	  aquesta	  que	  també	  havia	  presentat	  el	  mateix	  	  Enric	  Ruiz,	  	  no	  obstant,	  aquests	  punts	  	  no	  
queden	  massa	  definits	  pel	  que	  fa	  a	  la	  seva	  aprovació.	  

El	  President,	  Joaquim	  Roqué,	  explica	  que	  s’han	  d’adaptar	  els	  actuals	  estatuts	  	  segons	  l’article	  321-‐4.1	  del	  CCC,	  fet	  
que	  comporta	  el	  canvi	  del	  núm.	  del	  carrer	  de	  la	  	  seva	  seu	  	  i	  la	  incorporació	  dels	  punt	  que	  fan	  referència	  al	  
voluntariat,	  així	  com	  el	  temps	  de	  la	  seva	  durada	  que	  serà	  indefinit.	  Proposta	  aprovada	  per	  unanimitat.	  

	  



Ja	  	  dins	  el	  torn	  de	  preguntes	  hi	  ha	  alguns	  socis	  assitents	  :	  Sra.	  Núria	  Ribera,	  Sra.	  Marta	  Bayó,	  Sr.	  Enric	  Ruiz	  i	  Sra.	  
Montserrat	  Batallé	  que	  fan	  algunes	  preguntes	  i	  suggeriments	  a	  la	  Presidència	  	  sobre	  el	  pressupost	  i	  altres	  temes	  
els	  quals	  són	  aclarits	  pel	  mateix	  President,	  Joaquim	  	  Roqué.	  

A	  continuació	  i	  per	  finalitzar	  l’assemblea,	  el	  President	  vol	  mostrar	  un	  DVD	  	  nou	  i	  promocional	  dels	  amics	  del	  
cinema	  que	  per	  motius	  tècnics	  no	  es	  pot	  veure	  i	  es	  queda	  que	  es	  projectarà	  abans	  de	  les	  sessions	  de	  cinema,	  per	  
tant	  finalitza	  la	  reunió	  a	  les	  21h.	  

	  


