
Asemblea ordinaria do Cineclube Padre Feijóo

9 xaneiro 2019, Salón de actos da Biblioteca Pública

Orde do día: (A) Informe da memoria de actividades do ano 2018 e 
aprobación, se procede, do balance económico. (B) Aprobación do 
Orzamento económico e proxecto de actividades para o ano 2019. (C) Rogos 
e preguntas.

Total participantes: 19 persoas, ás que houbo que pedir que se concentrasen nos asentos
dianteiros  para  estarmos  todos  máis  'en  familia',  para  combater  o  frío  de  xaneiro  na
cidade, e para outras fines de carácter xornalístico. Comezo da asemblea, 20:30 horas. 

O  presidente  saúda  os  asistentes,  asociados  do  Cineclube  Padre  Feijóo  (en  adiante
CCPF) cos pagos ao día, e procedeu á lectura da memoria de actividades 2018, non sen
antes facer un inciso sobre a política de subvencións do Concello de Ourense.

Inciso sobre a política de subvencións do Concello de Ourense

O CCPF non asinou este ano o convenio nominativo co Concello de Ourense. Débese a
que  os  convenios  non  foron  fiscalizados  pola  Intervención  porque  non  se  fixeron  as
modificacións orzamentarias pertinentes (ao carecer de Orzamentos propios para o ano).
Un  sindicato  incluíu  alegacións  aos  convenios  e  atrasáronse  os  prazos.  Intervención
decidiu, polo tanto, non informar uns si (os da área social, que si foron asinados) e outros
non  (os  culturais)  pero,  segundo  confirmou  a  concelleira  de  Cultura,  Belén  Iglesias,
poderemos asinar o convenio anual (o de 2018) cando haxa líquido na partida.

O  ingreso  de  6.000  euros  correspondente  ao  convenio  que  aparece  na  memoria
económica correspóndese, polo tanto, ao cobro do convenio de 2017.

A) Memoria de actividades do ano 2018

Durante o ano 2018, realizáronse 175 proxeccións de 91 películas. É dicir, un número
similar  ao do ano pasado (foron 171 proxeccións de 94 películas),  4 proxeccións e 3
películas máis con respecto ao ano 2017. Mantémonos, polo tanto, nas mesmas marxes
de espectadores que en 2017, baixando apenas dúas décimas a media total: 90,09.

Habitualmente 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.  Existen  outras  proxección  extraordinarias,  co  colexio  de  médicos
( martes, unha vez ao mes ás 19.30 horas), ou ben fóra do salón de actos da Biblioteca
pública  (Seixalbo,  no cine por  barrios  de verán,  no  Museo Arqueolóxico e no Museo
etnolóxico de Ribadavia…)

A programación,  aparte  da temporalidade anual  de todos os luns de “Filmoteca”,  (en
colaboración co CGAI a partir de abril), foron os seguintes ciclos; “Imaxinario”, “Retratos e
derivas”  ,  “Primavera  musical”  en  diversos  lugares  (café  cultural  Auriense,  Café  pop
Torgal, e café cultural El Pueblo), “O estado das cousas”, “Adversidades”, Cine de verán,
“Comedias de outono”, “Sesións crepusculares”, xunto co programado en colaboración co
Colexio  de médicos  de Ourense,  as  “Marxes  fílmicas”  e  “Cine de outono”  no  Museo
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Etnolóxico  de  Ribadavia,  conformaron  un  número  de  actividades  semellantes  de
participación.

A idea para 2019, segundo manifesta o presidente do CCPF, Manuel P. Barbeito, é a de
manter o mesmo nivel de proxeccións, estruturados en ciclos e as proxeccións especiais
de Colexio de Médicos, Museo Etnolóxico de Ribadavia e Escua. Iso si, liberando o mes
de setembro para poder asistir, como xa vén sendo habitual, ao Festival Zinemaldia de
Donostia – San Sebastián.

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 a/o director/-a a facer a presentación e debate da película.

Por  procedencia  dos  filmes,  aínda  que  destaca  a  suma  europea  con  91  producións
europeas, destacan aparte as 47 producións españolas (23 curtas, incluíndo os filmes
galegos  que  contaron  todos,  coa  presenza  do  director/-a  para  presentar  os  seus
traballos),  12  franceses  ,  9  norteamericanos,  8  do  Reino  Unido,  conformado  unha
variedade de até 28 países diferentes.

Destacamos  tamén  a  aposta  polas  producións  máis  pequenas,  contabilizando  38
curtametraxes proxectadas.

 Gráfica 1: Producións por países
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Dentro dos aforos, destacan as proxeccións europeas; “Loving Vicent” unha produción
polaca  de animación sobre  a  vida  de Van Gogh  con 271 espectadores,  a  produción
española  “Handia”  con  265  espectadores,  a  comedia  británica  “The  party”  con  226
espectadores, “Unha muller fantástica” de Chile con 204 espectadores e as producións de
Rusia; “Sen amor” (198), Suecia; “The square” (195) e “Bos veciños” (191), Reino Unido;
“Macbeth (192) e “Terra de deus” (190), Estados Unidos; “Lucky” (192), e Bélxica; “O rei
dos belgas” (183). Das produccións galegas, destacan as curtas de Álvaro Gago “Matria”,
Diana Gonçalves “Palmira”, Beatriz del Monte “Pois iso, que te quero “, e “Atisbos” de Iria
Silvosa con 118 espectadores.

Relación de películas proxectadas en 2018:

10/01/18 The Square (Suecia, 2017) de Ruben Östlund

15/01/18 A jeune fille sans mains (Francia, 2016) de Sébastien Laudenbach

16/01/18 All that jazz (EUA, 1979) de Bob Fosse

17/01/18 Cara á luz (Xapón, 2017) de Naomi Kawase

22/01/18 Personal shopper (Francia, 2016) de Olivier Assayas

24/01/18 Lady Macbeth (Reino Unido, 2016) de William Oldroyd

29/01/18 Your name (Xapón, 2016) de Makoto Shinkai

31/01/18 Unha muller fantástica (Chile-España, 2017) de Sebastián lelio

02/02/18 O canteiro de Sebil (España, 2017) de Quinteiro *

05/02/18 Cristal escuro (Reino Unido, 1982) de Jim Henson e Frank Oz

07/02/18 120 pulsacións por minuto (Francia, 2017) de Robin Campillo

19/02/18 Muchos hijos un mono y un castillo (España, 2017) de Gustavo Salmeron

21/02/18 Handia (España,2017) de Jon Garaño e Aitor Arregi Galdos

26/02/18 Selfie (España,2017) de Víctor García León

27/02/18 Proxecto NIM (Reino Unido,2011)de James Marsh

28/02/18 Sen amor (Rusia, 2017) de Andrei Zyvangistev

01/03/18 COPEL: Una historia de rebeldía y dignidad (España, 2017) de Copel (Extra)

05/03/18 A orde divina (Suiza, 2017) de Petra Biondina Volpe

07/03/18 Loving Vincent (Polonia, 2017) de Dorota Kobiela e Hugh Welchman

12/03/18 Alanis (Arxentina, 2017) de Anahí Berneri

14/03/18 Terra de deus (Reino Unido, 2017) de Francis Lee

15/03/18 A palabra xusta (España, 2016) de Miguel Piñeiro (C.Igualdade-Ourense)

19/03/18 Curtas galegas de A. Gago, B. Monte, D.Gonçalves, e I.Silvosa

20/03/18 Life Feels Good (Polonia, 2013) de Maciej Pieprzyca

21/03/18 The party (Reino Unido, 2017) de Sally Potter

22/03/18 Entrelobos (España, 2010) de Gerardo Olivares (Extra) *

23/03/18 Dancing at Lughnasa (Irlanda, 1998) Pat O’Connor (EOIOU)

04/04/18 Marley (Reino Unido, 2012) de Kevin Macdonald

05/04/18 La Mazorka mekánica (España, 2012) de Nikone Cons
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09/04/18 Los objetos amorosos (España, 2016) de Adrián Silvestre

10/04/18 One more time with feeling (Australia, 2016) de Andrew Dominik

11/04/18 Chavela (EUA, 2017) de Catherine Gund e Daresha Kyi

12/04/18 De un tiempo libre a esta parte (España, 2017) de Beatriz Alonso Aranzábal *

16/04/18 El mar nos mira de lejos (España, 2017) de Manuel Muñoz Rivas

18/04/18 O Cairo confidencial (Suecia, 2017) de Tarik Saleh

23/04/18 La vida y nada más (España, 2017) de Antonio Méndez Esparza

24/04/18 Contos de Tokio (Xapón, 1953) de Yasujiro Ozu

25/04/18 O insulto (Líbano, 2017) de Ziad Doueiri

30/04/18 Curtas galegas (España) de Alberto Lobelle

02/05/18 O mozo Karl Marx (Francia - Alemaña, 2017) de Raoul Peck

07/05/18 Zama (Arxentina, 2017) de Lucrecia Martel

09/05/18 A morte de Stalin (Reino Unido, 2017) de Armando Iannucci

14/05/18 Na praia soa de noite (Corea do sur, 2017) de Hong Sang-soo

21/05/18 Echoes of silence (EUA, 1967) de Peter Emmanuel Goldman

23/05/18 Heartstone (Islandia, 2016) Guðmundur Arnar Guðmundsson

24/05/18 A amenaza do Cobre (España, 2018) de Xosé Bocixa *

28/05/18 A Margem (Brasil, 1967) Ozualdo Ribeiro Candeias

28/05/18 Curtas médicas de A. Guy, F.Zinnemann, K.Kieslowski, C. Oakley, Barbeau-Lavalette e A.Turpin **

30/05/18 Alma Mater (Bélxica,2017) de Philippe Van Leuw

04/06/18 Sommaren med Monika (Suecia, 1953) Ingmar Bergman

06/06/18 Custodia compartida (Francia, 2017) Xavier Legrand

11/06/18 Tout en haut du monde (Francia, 2015) de Rémi Chayé

13/06/18 The Florida Project (EUA, 2017) Sean Baker

14/06/18 A cinta negra (España, 2018) de Alex Payá

18/06/18 Ernest e Celestine (Francia, 2012) de B. Renner , S. Aubier e V. Patar

19/06/18 A caixa de Pandora (Turquía, 2008) de Yesim Ustaoglu

20/06/18 Rara (Chile, 2016) de Pepa San Martín

21/06/18 Tierra Firme (España, 2017) de Carlos Marquet Marcet

03/07/18 Curtas FicBueu Internacional 2017

05/07/18 Curtas FicBueu Nacional 2017

10/07/18 Santoalla (España, EUA, 2016) de A. Becker e D. Mehrer *

12/07/18 Destinos (Bulgaria, 2017) de Stephan Komandarev

01/08/18 As viaxes de Sullivan (EUA, 1941) de Preston Sturges

13/08/18 El rey tuerto (España, 2016) de Marc Crehuet

22/08/18 Curtas FicBueu Internacional 2017

29/08/18 Curtas FicBueu Nacional 2017
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01/10/18 Escoreu, 24 decembro 1937 (España, 2017) de Ramón Lluís Bande

03/10/18 El rey de los belgas (Bélxica, 2016) de Peter Brosens e Jessica Woolworth

08/10/18 Visages, Villages (Francia, 2017) de Agnès Varda, Jean René

10/10/18 A gran enfermidade do amor (EUA, 2017) de Michael Showalter

15/10/18 A fábrica de nada (Portugal, 2017) de Pedro Pinho

17/10/18 Cheos de vida (Francia, 2017) de Agnès Jaoui

22/10/18 O león está morto (Francia, 2017) de Nobuhiro Suwa

24/10/18 Bos veciños (Islandia, 2017) de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

29/10/18 Park (Grecia, 2016) de Sofia Exarchou

31/10118 Waterboys (Holanda, 2016) de Robert Jan Westdijk

05/11/18 Amante por un día (Francia,2017) de Phipippe Garrel

07/11/18 Lucky (EUA,2017) de John Carroll Lynch

09/11/18 O tempo da luparia (España, 2018) de Plácido Romero *

14/11/18 Western (Alemaña, 2017) de Valeska Grisebach

16/11/18 Grab and run ( España - Alemania, 2017) de Roser Corella

19/11/18 A Ciambra (Italia,2017) de Jonas Carpignano

21/11/18 Matar a Jesús (Colombia, 2017) de Laura Mora Ortega

23/11/18 Os fillos da vide (España, 2017) de Ana Domínguez *

26/11/18 Tesnota (Rusia,2017) de Kantemir Balagov

28/11/18 Lean on Pete (Reino Unido, 2017) de Andrew Haigh

30/11/18 Curtas (España) de Olaia Sendón *

10/12/18 Vigo 1972 (España, 2017) de Roi Cagiao

12/12/18 Revolución permanente (España, 2018) de Javi Gutiérrez *

17/12/18 Mutantes (España, 2017) de Álvaro Larriba

19/12/18 A viaxe das suas vidas (Italia, 2017) de Paolo Virzi

20/12/18 O día máis curto (Varios)

............................

* Con presenza do director, cadro artístico e/ou técnico

**  Proxección  simultánea  en  Ourense,  Casa  da  cultura  de  Verín  e  Teatro  Lauro  Olmo  do  Barco  de
Valdeorras.
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 Gráfica 2: Aforos
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B) Balance económico 

A parte económica mantense, igualmente, inalterable respecto do ano 2017. O balance de
ingresos e gastos é semellante, salvo que este ano “aforramos” máis diñeiro. No 2018
gastamos 18.000 euros , e para este 2019 o gasto andará tamén polos 16.000 / 18.000
euros. 

Actualmente, aparte das cotas proporcionais dos socios por cada sesión, hai unha cota
anual que permite financiar 2/3 partes do orzamento total para as proxeccións.

A cota anual de socios/as, ten descontos para parados, estudantes e xubilados (50%), así
como para as proxeccións das once da noite e dos que asistan aos días habituais da
semana (filmoteca + ciclo). O número total de persoas ao corrente de pago é de 419
socios/as.

No capítulo de gastos, salientar que estamos arranxando o proxector de 35mm, o que fora
do cine Dúplex, e compramos unha torre para poder traballar con películas máis grandes. 

Sopesamos a posibilidade de mercar un DCP, pero suporía quedarnos sen partidas para
a compra de películas e consideramos, por outra banda, que a calidade das proxeccións é
óptima: “agora mesmo estamos a proxectar con calidade 1,9K grazas ao Bluray”, dixo
Precedo Barbeito.

Temos, iso si,  novo ordenador para apoiar  as proxeccións no exterior,  e fáltanos por
cobrar,  no  apartado  de  ingresos,  diversos  servizos  (o  OUFF  2018  por  parte  da
Deputación, por exemplo).

A  continuación,  o  detalle  das  entradas  e  saídas  de  caixa,  durante  o  último  ano
(comparada co ano anterior, en primeiro lugar).

 Gráfico 3: Resultados económicos
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C) Rogos e Preguntas.

 Comezamos pola proximidade do 50 aniversario, e propoñemos facer unha lista
das 50 mellores películas da historia do CCPF, ou das que non se botaron, ou
simplemente da nosa lista de 50 mellores, para poder ir botándoas ao longo do
ano. Tamén se menciona a política do Cineclube Carballiño, que fai votación por
décadas

 Unha  asociada  propón  solicitar  subvencións  do  Institut  Français  a  través  da
Embaixada Francesa.  Ela traballa  moito  con esa institución e semella  que son
doadas de conseguir. A resposta vai no sentido de que nós traballamos moito co
instituto francés, e que “xa podía o Cervantes ter o mesmo nivel de efectividade”.
En calquera caso, a sensación é que a filmografía francesa gusta moito.

 Introducimos un debate sobre a nova campaña de asociados para 2019: todo se
mantén igual. As tarifas son as mesmas (10 xeral e 5 para os socios da Biblioteca,
xubilados, estudantes,etc.). Faremos as renovacións de xeito inmediato en todas
as sesións do CCPF grazas ás bondades do formato electrónico  en contra do
formato manual.

 Facemos, tamén, un pequeno adianto do que será a programación de 2019, co
inminente ciclo dedicado a Europa. Cold War, Dogman, Climax, The Guilty, Girl, O
Capitán... son as películas que poderemos ver os mércores, mentres que os Luns
de Filmoteca (até o mes de abril programaremos nós, despois -e se todo vai ben-
comezaremos coa programación descentralizada do CGAi) estarán dedicados ao
cine español, comezando pola galega Trote, de Xacio Baño -agardemos que tamén
coa súa presenza, coma en anteriores ocasións-.

 Hai  asociados  que  preguntan  pola  sesión  das  23:00  horas.  Non  é  sostible
economicamente, pero é un compromiso do CCPF coa xente que traballa nesa
franxa  horaria  e  non  pode  acudir  ao  cine.  Seguiremos,  na  medida  das  nosas
posibilidades, con esa sesión.

 Os saúdos habituais a Rosa Naya, directora da Biblioteca de Ourense, cando nos
preguntan polo traslado. Ela pelexa para que o salón de actos siga dependendo da
Biblioteca logo do traslado, e así poder cedérnolo. A intención da Xunta é dedicar o
edificio á Cultura, pero tamén hai rumores de que vai trasladar toda a delegación
na  cidade  da  Consellería  de  Cultura  a  estas  dependencias.             
En calquera caso, Manel Rodríguez lembra que o CCPF xa chegara ao edificio
antes de que este fose destinado á Biblioteca.

Logo de diversos intentos, indicativos de que se estaba ao quente e ben a gusto no Salón
de Actos, dáse por finalizada a Asemblea de 2019.

En Ourense, a 10 de xaneiro de 2019.
Iñaki Novoa, secretario do CCPF

Visto e prace presidente

Manuel Precedo Barbeito
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