
Acta das asembleas ordinaria e extraordinaria do Cineclube
Padre Feijoo do 17 de febreiro de 2021

En aplicación do artigo 19 dos estatutos do Cineclube Padre Feijoo (CCPF),  a xunta
directiva  acordou  o  14  de  xaneiro  de  2021  convocar  asembleas  ordinaria  e
extraordinaria para o vindeiro 17 de febreiro de 2021. 

Dadas as limitacións establecidas pola Xunta de Galicia para as reunións sociais pola
situación  de  pandemia,  a  asemblea  celébrase  vía  streaming,  a  través  das  canles
habilitadas e comunicadas aos socios por correo electrónico, a partir das 19:30 horas,
coa seguinte orde do día:

 Con carácter ordinario da asemblea, convócase aos socios para:

1. Informe das memorias (actividades e económicas) do ano 2020 e aprobación
se  procede  do  balance  económico  e  de  contas,  orzamento  económico  e
proxecto de actividades para o ano 2021.

2. Rogos e preguntas.

 Con  carácter  extraordinario da  asemblea,  e  consonte  ao  artigo  21.8  dos
estatutos:

1. Acordo sobre solicitude de declaración de utilidade pública.

Total participantes: 10 asociados/as

A asemblea de virtuais -e moitos deles, tamén, virtuosos- opta por votación pública,
polo que non se fai preciso habilitar o grupo de telegram previsto para a ocasión, e os
asistentes maniféstanse coa man alzada.

Contido da asemblea.  Con puntualidade británica, como debe ser, o presidente do
CCCPF, Manuel Precedo, comeza unha exposición resumida da actividade de 2020. En
[A  crónica  de  2020],  no  espazo  web  Sala  de  Máquinas,  está  dispoñible  toda  a
documentación.

Comézase anunciando que o CCPF asinou, con data de 1 de decembro de 2020, un
convenio co Concello de Ourense para o financiamento dunha parte das actividades
correspondentes ao ano 2020, por importe de 6.000 euros. Desde 2018 o CCPF non

https://salademaquinas.wordpress.com/2021/01/15/a-cronica-do-2020/


recibía  ningunha  subvención  pública  directa  ou  por  concurrencia  de  ningunha
Administración pública.

No Plan Estratéxico de Subvencións da Concellería de Cultura do Concello de Ourense
[Consultar] a única asociación "premiada coa política cultural do alcalde", asegura o
presidente, é o Liceo, "entendemos que pola querencia do anterior responsable de
Cultura", Mario González.

Precedo Barbeito (Manuel) afirma que se valorou presentar un recurso de reposición,
"protestar por protestar", pero tendo en conta o alcalde que nos toca, e a tenor dos
boa economía da entidade, "optamos por resistir, que non estamos tan mal".

Ábrese un debate ao redor da arbitrariedade da concesión das subvencións públicas, e
Celia Porto lembra que o CCPF "enche un oco que ninguén cobre", nomeadamente no
apartado audiovisual. "As administracións públicas non poden ser arbitrarias", di, "e
teñen  a  obriga  de  promover  a  cultura".  O  presidente  resolve  o  asunto  con  certa
resignación: "É unha liorta política que podemos retomar no 2021".

Os tempos son os que son, e a asemblea 2021 celébrase con auriculares, micrófonos, teléfonos móbiles, unha irmá
que se cola no plano de Marisa, unha gata que morde o cable da web-cam, e expresións do tipo "mutéate".

Abórdase de seguido o aspecto económico, que rompe a tendencia dos últimos anos
-malia  que  xa  estaba  previsto  no  apartado  económico  para  2020,  o  estado  de
pandemia pecha a billa a grande parte do retorno económico anual-, xorde a pregunta:
Foi 2020 un ano normal? "Vai haber un desfase, pero fomos sementando para recoller

https://www.ourense.gal/gl/areas/cultura/blog-cultura/8226-aprobado-o-plan-de-subvencions-culturais-do-concello-para-2021


agora, e hai diñeiro abondo como para non ter que recorrer a un SOS, como fixo o
Liceo", asegura o presidente.

Novo debate ao fío do anterior: Celia insiste en denunciar esta situación de agresión á
cultura  ante  os  medios  de  comunicación,  "ou  imos  deixalo  en  mans  dos  actores
políticos?", pero Manuel Precedo sentenza: "Non debemos gastarnos contra Gonzalo
Pérez Jácome, que sexan os actores políticos os que se gasten". Ao respecto, Manel
Rodríguez  lembra  que  co  goberno  anterior,  o  que  lideraba  Jesús  Vázquez,  "só
recibimos axudas un par de anos,  o resto do tempo non se chegou a completar  o
proceso".

En definitiva: Memoria económica e de contas, aprobada por unanimidade.

--

Pásase agora a debater o proxecto de actividades para 2021, e a presidencia propón
cambiar os martes do Colexio de Médicos aos xoves, e dedicar este día a todo tipo de
proxeccións extraordinarias,  esas que van caendo ao longo do ano,  e  que non son
poucas.

Os  martes  deixaranse  para  o  Clube  de  Cine  proposto  pola  Biblioteca  NÓS,  unha
actividade na que o CCPF só prestará axuda e dinamizará até que teña entidade de seu
e funcione de xeito independente.

Desde  abril,  ademais,  comezaranse  a  proxectar  os  filmes  de  Filmoteca  –  CGAi.
Proponse dedicar algúns luns ás proxeccións infantís, coma no seu tempo ocorría no
Cine Mary, lembradas por Pablo 'Peixe'.

De seguido, cuestiónase a rendibilidade dos filmes -é dicir, que unha proxección sexa
amortizada polas cotas dos socios asistentes, o que ocorre cando se rondan os 100
espectadores- para un aforo de 30 persoas, o resultado do 30% da cabida que marca o
decreto autonómico para evitar a propagación da Covid19 en espazos culturais. 

Cuestiónanse  tamén  os  horarios  para  cumprir  co  toque  de  recollida  e  se  as
distribuidoras permitirán proxectar os filmes contratados en máis dunha data. Neste
sentido,  ponse sobre a mesa a posibilidade de proxectar  películas  sen dereitos  de
exhibición, películas do catálogo de diferentes institucións culturais, caso do Instituto
Francés ou o Goethe, mesmo recorrer ás escolas de cine, proposta de Óscar Iglesias.

Porén, o debate salta ao respecto das proxeccións infantís: que se a competencia das
outras actividades extraescolares -os pais que participan na asemblea asinten, e os
profesores  toman  a  palabra-,  que  se  as  restricións  da  pandemia,  que  se
proxectaríamos baixo demanda, que se podemos "botar unha peza mensual", que ben



pero que nunca os mércores... "Unha das funcións do CCPF é a formación, polo que
debemos  explorar  isto  coma  unha  opción  estratéxica  a  medio  prazo",  conclúe  o
presidente. "Se botamos as películas do catálogo do CGAi arriscamos menos, porque
as sesións serían gratuítas", di.

As únicas alternativas que se barallan actualmente son a de proxectar con recursos
gratuítos  ou  a  de  tantear  as  distribuidoras  e  ir  alternando  películas  compradas  e
recursos gratuítos. "Son formatos", sostén Manuel Precedo, "que non teñen por que
estar pechados".

Outro  vello  debate  agroma  nese  momento:  Suso  Precedo  propón  adaptarse  ao
formato de venda electrónica de entradas, e Manel Rodríguez responde que se non se
fixo  até  o  de  agora  foi  por  motivos  de  "usura  bancaria".  En  calquera  caso,  "será
imprescindible achegarnos ao formato online", conclúe. 

Neste punto xorde outra cuestión: as cotas de asociados. A proposta da asemblea é a
de condonar  a  débeda de 2021 e que os  socios que non pagaron en 2020 poidan
actualizar as súas cotas este ano.

Total, que a memoria de actividades fica aprobada por unanimidade.

--

Na quenda de rogos e suxestións, un rogo de Celia Porto en diferido -propúxoo antes
de abandonar a reunión momentaneamente-: "Parabéns, e o que decidades a tope...
pero NON apaguedes a luz até o remate do stítulos de crédito; quen vaia ao cine que
respecte esa mínima liturxia, que é o que nos queda, e se alguén ten moita présa, que
saia ás escuras".

De seguido, unha suxestión, a cargo do Xepe Rodríguez, que nos convida a participar
nos actos do 25º aniversario da morte do poeta Lois Pereiro e do 10º aniversario do
seu  Día  das  Letras  Galegas,  iniciativa  do  Ateneo  Casino  de  Monforte  de  Lemos
[información]. Trátase, afirma, dunha "acción expansiva", e solicita que nos adhiramos
á iniciativa gravando un poema recitado, ou a través dunha proxección extraordinaria,
etc. Semella que todos os asistentes acordan participar da iniciativa.

No apartado de preguntas, Fernanda pregunta "cando empezamos", e logo dun debate
caótico e certamente estéril, decídese esperar ao remate da semana santa, é dicir, a
partir do 5 de abril.

E  un feixe  de  preguntas  ao  redor  da  convocatoria  dunha reunión  para  comezar  a
deseñar a programación; e que se vai tratar nesa reunión; e para cando esa reunión; e
a que hora; y vuelve la burra al trigo... 

https://praza.gal/cultura/un-volume-de-textos-ineditos-e-un-video-colectivo-amosan-a-luz-de-lois-pereiro-no-seu-25-cabodano


Rematado o debate, abórdase a solicitude de declaración de utilidade pública do CCPF.
É un dos requisitos para poder seguir ocupando a Casa da Cultura. A solicitude desta
declaración suporía unha auditoría de dous anos de contas, unha das obrigas deste
procedemento administrativo,  o que suporía por outra parte un gasto de asesoría,
pero tamén unha garantía de transparencia, etc.

Non hai misterio: aprobada por unanimidade a solicitude de declaración de utilidade
pública para o CCPF.

Ás 21:43 horas, o presidente dá por concluída a asemblea e os nove participantes que
aínda resisten despídense con moito amor.

Asinado Visto e prace

Iñaki Novoa Bastida Manuel Precedo Barbeito

Secretario do CCPF Presidente do CCPF


