
Asemblea ordinaria do Cineclube Padre Feijóo

15 xaneiro 2020, Salón de actos da Casa da Cultura

Orde do día: 

1. Informe da memoria de actividades realizadas e aprobación, se 
procede, do balance económico. Orzamento económico e proxecto de 
actividades para 2020.

2. Rogos e preguntas

3. (Con carácter extraordinario) Elección de cargos da xunta directiva.

 Salón de actos da Casa da Cultura, 20:37 horas. Total participantes: 15 persoas.

 [Enlace] memoria 2019: lista de películas, aforos, taquillas e memoria económica.

1. 2019/2020

O presidente do Cineclube, Manuel Precedo Barbeito, comeza a lectura dos documentos
-proxectados na pantalla durante a sesión- relativos á memoria de 2019. É un relatorio
das películas, debulladas por nacionalidades, as taquillas e os aforos correspondentes. 

O resultado de 2019 é de -1.042 espectadores respecto ao ano anterior. Gañan o fervor
do público, coma sempre, as películas de ciclos europeos; baixan, un ano máis, as de
animación e as asiáticas. A baixada de aforos, apunta Precedo, é colateral en todas as
actividades culturais. No relativo á parte económica, mantemos a liña dos 8.000 euros de
superávit dos últimos anos.

Pasamos ao adianto de actividades de 2020: Seguiremos co habitual calendarios de luns
de filmoteca e mércores de ciclo, ademais das proxeccións para o Colexio de Médicos e
dos Documentais do mes, até o 15 de xuño. Nesas datas celebrarase un encontro de
cineclubs para celebrar o 50 aniversario do Padre Feijóo (19, 20 e 21 de xuño). 

Neste sentido, Manuel Precedo adianta que se proxectará '9 cartas abertas', de Basilio
Martín Patino, película coa que se iniciou o camiño do CineclubePF, e outras 50 películas
entre o 1 e o 24 de setembro, e entre o 9 e o 31 de Outubro, todas elas gratuítas. 

É por iso que, xa de cheo no proxecto económico para 2020, se recoñece que “imos
gastar  máis  e  ingresar  menos”.  O orzamento  de  gasto  ascende,  para  este  ano,  aos
34.550 euros.

2. Rogos e Preguntas

Toma a  palabra  Celia  Porto para,  dunha  forma  moi  sentida,  agradecer  e  darlle  os
parabéns ao CineclubePF pola programación e polo esforzo. 

Comenta, de seguido, que é moi difícil seguirlle a pista ás películas que proxecta o OUFF
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fóra do propio festival, unha suxestión que é recibida polo presidente para datas de verán.

Tamén  suxire  valorar  factores  esóxenos  que,  se  cadra,  non  temos  en  conta.  Así,
anímanos a facerlle unha enquisa aos nosos asociados para coñecer a súa opinión.

Ademais, comenta que a praza de San Marcial non é un lugar moi axeitado para o cine de
verán, xa que o ruído e os obstáculos físicos dificultan a visión das películas, e comenta
que o Clásico por Barrios pode aínda moverse por moitos espazos da cidade... 

A este respecto,  a  resposta  da presidencia  é que estamos valorando levalo ao novo
espazo de San Francisco,  para celebrar a chegada da nova Biblioteca; que o Museo
Etnolóxico era un lugar ideal; e que se quere ir a emprazamentos máis rurais, nos que a
chegada do cine é máis complicada. Igualmente, lamenta o presidente que a educación
da xente sexa, tristemente, moi limitada.

Toma a palabra Miguel Poveda, nestes termos: “Y esto del local... ¿Cómo va?”

Todo son boas palabras, pero non hai nada por escrito, responde Precedo, que explica
tamén que a situación está en coñecemento do (ex) ministro de Cultura, José Guirao, que
tamén se lle escribiu á Xunta de Galicia,  e que agora mesmo vivimos nunha fase de
burocracia no que ninguén quere resolver. “Seguimos”,  sostén Precedo Barbeito,  “ese
consello tan galego do  ti  vai  facendo”.  A única maneira de aferrarnos á sala é seguir
botando cine, “e se nos botan, montaremos bulla”.

Intervén  Manuel  Rodríguez,  vicepresidente  do  CineclubePF,  para  lembrar  que  a
asociación  arribou  no  actual  edificio  en  1977,  sen  asinar  convenio  desde  aquela  (a
biblioteca chegaría un ano despois, no 78). “Este solo foi un regalo da Caixa Ourense
para facer unha casa da cultura, e o Ministerio, a quen corresponde a titularidade do local
-séndolle concedido o uso á Xunta de Galicia-, aceptou.

Xosé  Rodríguez  anima  a  salvar  as  dificultades  xurídicas  que  poidan  xurdir  a  este
respecto.  Parécelle insólito,  iso si,  que o concelleiro de Cultura,  Mario  González,  non
saiba nada do tema cando se lle consulta por este tema no Consello Municipal da Cultura:
“Eso lo permutamos y no sé por qué”, respondeu o concelleiro delegado.

Precedo lamenta, unha vez máis, a falla de interese por parte do Concello, e adianta a
sala da Universidade de Vigo, o Teatro Principal ou o centro comercial  como posibles
alternativas en caso de peche da sala, aínda que lembra os atrancos que, no seu día,
puxera o propio Teatro Principal.

Miguel Poveda propón invitar a todos os políticos para as celebracións do CineclubePF,
ao  que  lle  responde  Manuel  Precedo  que  esa  fórmula  xa  se  empregara  no  anterior
encontro de Cineclubs, de 2011, cando se lle fixera ver ao daquela director da AGADIC,
Juan Carlos Fasero, que o labor dos cineclubs é toda unha industria cultural que move a
economía.

Intervén de seguido Babel Berjano, unha das poucas persoas que repite, asemblea tras
asemblea, e constata que “tamén entre os propios asistentes ás sesións do Cineclube hai
moito  descoñecemento  de  como  funciona  isto”,  di,  “mesmo  con  comentarios  moi
irreflexivos”. O presidente responde que se trata dun síntoma social: “temos sido atacados
por xente que non predica co seu propio exemplo, e se isto non fose un traballo altruísta
non estarían as contas saneadas, entre outras cousas”, afirma o presidente. E é que “o
voluntarismo con rigor é unha competencia desleal”, apunta ironicamente Celia Porto.
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Volve tomar a palabra Xosé Rodríguez para abrir un pequeno debate ao redor do papel
das  institucións  públicas  para  coa  Cultura.  Afirma  que  é  unha  obriga  constitucional
promover  a  Cultura,  a  Educación,  etc.  No caso do Cineclub,  apunta  Precedo,  “poder
dispor  dun espazo público  gratuíto  é  unha  sorte  de  subvención”.  E  Poveda  pecha o
debate con este dato: “A cultura move máis orzamento que as compañías eléctricas”.

Logo dun conato de galiñeiro, as augas volven ao rego e vólvese falar de cine na cidade.
Así, Xosé Rodríguez volve exercer de pontino para reclamar “un espazo moi interesante
para proxectar”, que é o local da AVV As Termas. Un emprazamento que o Cineclube xa
valorara para as sesións de verán, pero que é moi ruidoso.

Para  rematar  co  debate,  Oso pregunta  se  xa  temos  orzamento  para  o  Encontro  de
Cineclubs, ao que Precedo responde que son 2.000 euros do CineclubePF máis 1.000 da
Federación de Cineclubs.

3. Elección de cargos

Para rematar a asemblea, procedeuse a renovar os cargos da xunta directiva. Non hai
ningunha proposta, e o presidente do CineclubePF agradece continuar un ano máis (por
un período de dous anos) para desenvolver o programa do 50 aniversario.

O cadro diretivo queda como segue:  Manuel  Precedo,  presidente;  Manuel  Rodríguez,
vicepresidente;  Marisa  Gamallo,  tesoreira;  Iñaki  Novoa,  secretario,  Fernanda  Barros,
Óscar Iglesias, vogais.

Ás  21:35  horas  dáse  por  resolta  a  asemblea  ordinaria  e  todos,  como  amigos,
emprazámonos para vernos na primeira sesión do ano, o 20 de xaneiro coa proxección de
La Strada, de Federico Fellini.

En Ourense, a 17 de xaneiro de 2020

Iñaki Novoa, secretario do CCPF

3


