
Acta da asemblea de socios / as do Cineclube Padre Feijóo
Data e lugar: 17 abril 2017, Salón de actos da Biblioteca Pública

20:00 horas, primeira convocatoria. 20:30 horas, segunda convocatoria

Orde do día:
1. Informe da memoria de actividades do ano 2016 e aprobación, se procede, do 
balance económico.
2. Aprobación orzamento económico e proxecto de actividades ano 2017

Total participantes: 17 socios / as

1. Memoria de actividades e balance económico.

Na primeira parte da Asemblea de socios/as do Cineclube Padre Feijóo, celebrada o 17 de abril no 
salón de actos da Biblioteca Pública de Ourense (rúa Concello 11), e á que asistiron un total de 17 
socios / as, debidamente acreditados como tal, deuse conta da memoria de actividades de 2016.

Películas e ciclos. Durante o ano 2016 realizáronse 167 proxeccións de 91 películas (22 
proxeccións e 8 películas menos con respecto ao ano anterior). As proxeccións ordinarias 
(filmoteca + ciclos), realízanse no salón de actos da Biblioteca pública (112 butacas) os luns ás 
20:30 e 23 horas, e os mércores ás 18, 20:30 e 23 horas respectivamente. Existen outras 
proxección extraordinarias, co Colexio de Médicos (os martes, unha vez ao mes ás 19.30 horas), 
ou ben fóra da Biblioteca: Espazo Lusquiños, Praza San Marcial, Museo etnolóxico de 
Ribadavia...)

Os ciclo programados, aparte da temporalidade anual de todos os luns de “Filmoteca”, (en 
colaboración co CGAI a partir de abril), “Tránsito Europa II” con filmes europeos, “II Ciclo de 
medicina” en colaboración co Colexio de médicos de Ourense, “Viaxes e procuras II”, “Primavera 
musical” que espallouse a programación por locais musicais, “Mosaico”, “Marxes fílmicas” no 
Museo etnolóxico de Ribadavia, en colaboración coa Embaixada du Brasil, “Petit cinema” para o 
público infantil, “Cinema na praza”, “Miradas etnográficas no Museo etnolóxico de Ribadavia, 
“Tránsito Asia” con filmes orieintais, “Islandia”, e rematando decembro co primeiro filme de ficción 
galego (mudo) “Miss Ledya” musicado en vivo polo mestre Severiano Casalderrey, cunha pequena 
charla sobre José Gil e documental “Galicia”, para poñer en valor, o piano cedido pola 
Universidade laboral e recuperado polo Cineclube, para a salón de actos da Biblioteca pública.

Destacan na programación, o “Cinema na praza”, no mes de agosto, coas mellores curtas de 
Pixar, que alcanzou arredor de 640 espectadores, nunha única sesión. Séguenlle o clásico mudo 
de animación “As aventuras do principe Achmed, con 400 persoas aproximadamente, e 
musicados en directo co grupo “Caspervek trio”, que fixo o mesmo, co filme “O acoirazado 
Potemkin” con 200 persoas. En total, xunto co filme “Tangerine”, foi a actividade que máis público 
congreogou, con 1.460 persoas (O anos anterior 725 persoas).

Formación. Reiteramos o compromiso de formación, cunha breve presentación e contexto de 
cada filme, elaboración dunha folla de sala con entrevistas ao director, e na medida das 
posibilidades, traendo o director-a para a presentación e debate. Nos filmes mudos, parte esencial 
da historia do cine, sempre procuramos que a música que os acompañe, sexa en directo.

Os asistentes á Asemblea puideron comprobar a relación de filmes programados durante 2016 
nunhas fotocopias entregadas no acto.
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Total espectadores.  O total de espectadores que acudiron en 2016 ás proxeccións do Cineclube 
Padre Feijóo foi de 7.834.
Nótase unha redución de espectadores (-1133) con respecto a 2015, aínda que tamén foron 8 
menos as películas proxectadas. A media é de 86 espectadores por sesión (-4,5 con respecto ao 
2015)

Socios. Actualmente, a entidade conta con 850 asociados/as, para un aforo de 112 butacas nas 
proxeccións do salón da Casa da cultura, na Biblioteca pública. As súas cotas proporcionais, das 
sesións que asisten permiten financiar 2/3 do orzamento total para as proxeccións. 

Está en estudo por parte da xunta directiva, o establecemento dunha cota anual, de 10 euros, con 
descontos para parados, estudantes e xubilados. A este respecto, a unanimidade é total, habendo 
mesmo propostas de incrementar a cota anual. 

Axudas. Dáse conta, igualmente, das axudas percibidas polo Cineclube Padre Feijóo. Explícanse 
así os logos que acompañan habitualmente os diferentes logotipos na cartelería.

Concello de Ourense. O Cineclube recibe unha subvención pública directa, asinada mediante 
convenio, co Concello de Ourense (6.000 euros).
Xunta de Galicia. Ao formar parte da Federación de Cineclubes de Galicia (FECIGA), recibe un 
desconto na facturación dos filmes, froito do convenio suscrito entre a FECIGA e a Xunta de 
Galicia, para a promoción da actividade cineclubística en toda Galicia. En razón ao mesmo, 
insírese na publicidade das actividades, os logos da Federación de Cineclubes de Galicia e da 
Xunta de Galicia.
Agadic. Así mesmo, o Cineclube Padre Feijoo ten asinado un convenio coa Axencia galega de 
industrias culturais (AGADIC), para albergar en Ourense a programación descentralizada da 
filmoteca galega; O Centro Galego das artes da imaxe (CGAI), encargándose únicamente da 
proxección dos filmes enviados, e inserindo do mesmo xeito na publicidade, os logos do CGAI e o 
AGADIC. 
O cineclube, en recoñecemento á colaboración e facilidades pola cesión da sala de proxección, 
insire en toda a súa publicade, o logo da Biblioteca pública de Ourense. 

Apartado económico. O presidente do Cineclube Padre Feijóo, Manuel Precedo Barbeito, 
informa de que os ingresos, gastos, dereitos e obrigacións impútanse e recoñécense nas contas 
anuais en virtude da data en que se xeraron -e que lles son entregadas aos socios desglosadas 
en fotocopias-, con independencia da data do seu cobro ou pago efectivo. 
Así, os fondos propios da Sociedade están compostos polos resultados anteriores por importe de 
130.808,46 euros e o resultado do exercizo por -2.165,70 euros, o que supón un importe de 
28.642,76€

De seguido, dáse conta de que o inmobilizado material preséntase ao seu custo de adquisición no 
cal inclúese a factura de compra, os gastos de transporte, seguro, aduanas, impostos e custos de 
instalación e posta en marcha. As ampliacións, modernización, melloras e grandes reparacións, 
cando supoñen un alargamento da vida útil estimada do ben se capitalizan. En caso contrario 
considéranse gastos do exercizo. As reparacións menores e mantemento considéranse gasto do 
exercizo. As Amortizacións calcúlanse en base á vida útil estimada, aplicando as seguintes 
porcentaxes de amortización: construcións 2%; Instalacións técnicas 5%-8%-10%; maquinaria 
15%; mobiliario 10%; equipos proceso información 25%; elementos de transporte 10%.

A asemblea de socios aproba por unanimidade as contas do exercicio 2016.
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2. Aprobación orzamento económico e proxecto de actividades ano 2017

De seguido, faise un relato da continuidade dos proxectos económicos para o ano seguinte, 
dando por feito que no apartado de subvencións seguirase a colaboración co Concello de 
Ourense e coa Xunta de Galicia (ben a través da Feciga coma co AGADIC) e amósaselles aos / 
ás socios / as as copias co programa de películas proxectadas nos últimos meses (28), repartidas 
entre os luns (12), martes (4), e mércores (12), así como a previsións de proxeccións para as 
vindeiras semanas (44), repartidas en Luns de filmoteca (16), mércores de ciclos (16), proxeccións 
especiais (4) e esternas (8).

Ás 21:30, e non habendo máis cuestións que abordar, as socias /os do Cineclube Padre Feijóo 
deciden dar por pechada a Asemblea 2016.

Iñaki Novoa,
secretario do Cineclube Padre Feijóo

Visto e prace de Manuel Precedo,
presidente do Cineclube Padre Feijóo
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