
Acta das asembleas ordinaria e extraordinaria do
Cineclube Padre Feijoo do 17 de xaneiro de 2022

En aplicación do artigo 19 dos estatutos do Cineclube Padre Feijoo, a
xunta  directiva  acordou  o  20  de  decembro  de  2021  convocar  Asembleas
ordinaria e extraordinaria para o luns, 17 de xaneiro de 2022, no salón de actos
da Casa da Cultura ás 17:30 horas en primeira convocatoria e 18:00 horas en
segunda e última convocatoria. A celebración das asembleas foi sucesiva, coa
seguinte orde do día.

>  Con carácter ordinario da asemblea, convocouse os/as socios/as,
para:

Informe das memorias (actividades e económicas) do ano 2021 e aprobación
se  procede  do  balance  económico  e  de  contas,  orzamento  económico  e
proxecto de actividades para o ano 2022. 

Rogos e preguntas.

Pode consultarse o contido das memorias na web Sala de máquinas do CCPF.

> Con carácter extraordinario da asemblea, e consonte ao artigo 21
dos estatutos: 

Modificación dos estatutos da asociación e elección da xunta directiva.

 Modificación do artigo 12.1:

(Anterior)  O presidente  da  asociación  será  designado  pola  Asemblea  xeral  entre  os
asociados e o seu mandato durará dous anos. Será substituido nas súas funcións por un
vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

(Nova redación)  O presidente da asociación será designado pola Asemblea
xeral entre os asociados e o seu mandato durará catro anos. Será substituido
nas  súas  funcións  por  un  vicepresidente,  que  o  substituirá  nos  casos  de
vacante, ausencia ou enfermidade.

 Modificación do artigo 13.1:

(Anterior) A xunta directiva estará formada polo presidente da asociación, un secretario,
un tesoureiro e dous vogais.

(Nova  redación)  A  xunta  directiva  estará  formada  polo  presidente  da
asociación, un vicepresidente un secretario, un tesoureiro e tantos vogais que
se consideren en numero impar.

 Modificación do artigo 19:

https://salademaquinas.wordpress.com/2022/01/07/a-cronica-do-2021/


(Anterior) A asemblea xeral ordinaria reunirase necesariamente no período que vai desde
o mes de xaneiro ata marzo. Tanto a Asemblea ordinaria como a extraordinaria serán
convocadas con 15 días de antelación polo presidente/a da Xunta directiva.

(Nova  redación)  A  asemblea  xeral  ordinaria  reunirase  necesariamente  no
período que vai desde o mes de xaneiro ata xuño. Tanto a Asemblea ordinaria
como  a  extraordinaria  serán  convocadas  con  7  días  de  antelación  polo
presidente/a da Xunta directiva.

A programación ordinaria reanudarase a partir do mércores, 19 de xaneiro de
2022, coa proxeción do Ciclo Abisal [+info].

Foto: Asemblea Xeral do CCPF, celebrada no salón de actos da Casa da Cultura o
17/01/22.

https://cineclubepf.blogspot.com/2022/01/programacion-de-xaneiro-e-febreiro-de.html


Crónica da Asemblea. Ourense, 17/01/22.-  

Na  fotografía  da  Asemblea de  2022  había  sitio  para  moita  xente  máis.  As
distancias impostas pola política da Covid reduciron o aforo -para 112 persoas-
á metade, pero as butacas semellaban unha maioría silenciosa. Porén, houbo
quórum para dar comezo á sesión e os 13 que alí estábamos escoitamos con
atención o relato de Manuel Precedo, presidente do CCPF.

Memoria de Actividades

Os datos sobre o número de proxeccións, aforos, títulos e ciclos, actividades
paralelas,  sesións especiais  con presenza de protagonistas,  colaboracións...
así  coma as memorias  económicas e estado das contas,  están dispoñibles
para consultar na Sala de máquinas do CCPF. Velaquí un somero resumo:

Durante o ano 2021 realizáronse 69 proxeccións de 61 filmes: -101 proxeccións
e -43 filmes con respecto ao ano anterior no que se celebrou o 50 aniversario. 

Xunto á redución de actividades, vén a de  espectadores 1.549 (-3.098 con
respecto ao ano 2020) motivados tamén pola reducción de aforo, (30 e 50%)
así  como  do  inicio  da  programación,  dous  meses  máis  tarde  do  habitual;
provocado polas obras de impermeabilización para evitar a degradación dos
corredores,  almacén  e  parte  do  escenario  polas  humidades  das  terrazas
taseiras da Casa da Cultura -e asumidas con fondos propios, como se detalla
no informe de gastos-.

A media de asistencia disminuíu con respecto a 2021: 22,4 por sesión (-4,93) e
25,39  por  filme  (-17,24).  A  mudanza  no  paradigma  de  consumo
cinematográfico, orientado a un consumo seguro na individualidade do fogar ou
na falta de “normalidade” de recuperación de costumes pre-pandemia, explican
en parte estes datos: os museos pecharon o ano cun tercio das visitas perdidas
e o cine comercial sumou, a pesar de certa recuperación no segundo semestre,
un 43% menos de espectadores no primeiro semestre do ano transcurrido.

O presidente  advirte,  chegado  este  punto,  que  os  datos  de asistencia  e  a
incerteza  permanente  da  pandemia  non  permiten  aventurar  o  final  deste
pesado camiño, nin das dificultades que complican a viabilidade da actividade
nos termos actuais de calidade e duración. 

Memoria Económica

E é que no ano 2021 foron os servizos prestados os que aliviaron a economía
desta asociación cultural sen ánimo de lucro, xunto co cobro dunha subvención
municipal (de 6.000 euros, pendente de cobro do ano 2019), para obter apenas
un resultado de +862,59 euros de diferencia favorable no final do exercizo. 

https://salademaquinas.wordpress.com/2022/01/07/a-cronica-do-2021/


As cotas anuais e proporcionais por sesión achegaron este ano un 18% dos
ingresos  do  Cineclube  (con  respecto  ao ano anterior,  -28%).  Ao  peche  do
exercizo  quedan  pendentes  por  recibir  ingresos  de  servizos  prestados  por
importe de 6.071,78 euros e lamentablemente non se agarda unha mudanza na
política  de  apoios  á  Cultura  por  parte  das  institucións  municipais  (Tanto
Concello como Deputación), lembra Precedo Barbeito entre os asistentes.

En calquera caso, o presidente engádelle aos presentes que o Cineclube non
ten  concedida   ningún  tipo  de  axuda  por  subvención  nominativa  ou  por
concorrencia;  que 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; que existe un convenio coa Axencia Galega de
Industrias  Culturais  (AGADIC)  para  albergar  en  Ourense  a  programación
descentralizada  da  filmoteca  galega;  e,  finalmente,  un  recoñecemento  á
colaboración e facilidades prestadas desde o inicio das proxeccións no salón
de actos da casa da cultura (outono de 2013), xestionado entón pola Biblioteca
Pública, especialmente na figura da súa directora, Rosa María Díaz Naya.

Estes  acordos  figuran  no  apartado  de  Transparencia  do  Cineclube  Padre
Feijoo.   

Proxectos 2022

Os datos e razóns anteriormente expostos levan ao Cineclube a moderar a
presentar  unha  memoria  de  2022  relativamente  conservadora:  seguiremos
proxectando filmes, tanto das programacións habituais de Luns de Filmoteca,
en colaboración co CGAI, coma de ciclos mensuais, até o mes de maio. 

Seguirase colaborando con asociacións e entidades da cidade de Ourense -a
primeira,  en  xaneiro,  co  Club  Alpino  Ourensán-,  pero  queda  no  aire  a
celebración do tradicional Cine de Verán, logo da situación de tensión vivida en
meses  pasados  coa  obrigatoriedade  do  pago  de  taxas  por  ocupación  de
espazo público, así como pola negativa do grupo de goberno do Concello de
Ourense a apoiar estas iniciativas en favor doutras, de carácter privado.

Rogos e preguntas

Logo dos argumentos expostos na Asemblea, a presidencia abre unha quenda
de  rogos  e  preguntas,  aínda  que  podería  ter  pasado  por  un  'Todo  o  que
vostede quixo saber sobre o Cineclube e nunca se atreveu a preguntar': Existe
certa curiosidade sobre o proceso de contratación das películas, criterios de
elección  dos  títulos,  tarifas,  etc.  Mesmo  polos  laboores  de  limpeza  e
desinfección priódicos desde que comezou a pandemia.

Willy pecha esta quenda cun encendido e sentido agradecemento á institución
e ás persoas que dela forman parte  por,  de forma absolutamente altruísta,
desenvolver unha actividade cinematográfica en Ourense á altura da que existe
noutras  cidades  (Madrid,  Valencia,  Barcelona)  con  maior  impulso  social  e
cultural.

https://salademaquinas.wordpress.com/transparencia/
https://salademaquinas.wordpress.com/transparencia/


 En definitiva: Quedan aprobadas as memorias económica e de contas,
así coma a de  actividades, por unanimidade dos presentes.

Renovación de cargos e modificación dos Estatutos

Na parte final da xuntanza anual celébranse as asembleas extraordinarias para
a renovación de cargos e modificación dos estatutos vixentes.  O criterio da
proposta, explícase, é o de gañar axilidade e participación nas asembleas, así
como  diminuir  o  proceso  administrativo  para  a  realización  de  cambios
estatutarios. 

Así, inclúese a figura da Vicepresidencia -até o de agora fóra da redación dos
Estatutos-, establécese un número impar de vogais para non ter que usar a
figura do voto decisivo da presidencia, e amplíanse de dous a catro anos a
vixencia dos cargos. 

Apróbanse os cambios por unanimidade dos presentes e celébrase o renovado
entusiasmo  de  Manuel  Precedo,  que  avisa  de  que  "estes  serán  os  meus
últimos catro anos de presidente".  Con aplausos e chanzas sobre este último
comentario, péchase a sesión e convócase o público para o vindeiro mércores,
19  de  xaneiro,  para  a  proxección  do  'Queridos  Camaradas',  de  A.
Konchalovsky.

A modo de resumo e  conclusión:  o  Cineclube pretende seguir,  tamén este
2022,  ofrecéndolle  unha  pantalla  de  cine  e  a  mellor  programación
cinematográfica á cidade de Ourense. Benvidos e benvidas sexades!

Asinado Visto e prace

Iñaki Novoa Bastida Manuel Precedo Barbeito

Secretario do CCPF Presidente do CCPF


