
 
 

ASSEMBLEA DE SOCIS DEL CLUB CINEMA CASTELLAR VALLÈS 

ACTA 

 

Dia: divendres 3 de febrer de 2017 

Hora: 19.00 h 

Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador 

 

Assistents:  

 

 Teresa Tort 

 Dolors Mussons 

 Àfrica París 

 Carme Vinaixa 

 Anna Pascual 

 Galia Castelló 

 Pepe González 

 Jordi Carcolé 

 Àlex Portolés 

 Pere Joan Ventura 

 Antònia Pérez 

 Montse Estrada 

 Jordi Domingo 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea del 21 de gener de 2016 

2. Memòria de les activitats de 2016 

3. Estat de comptes de l’any 2016 

4. Pressupost per a l’any 2017 

5. Projecte d’actuació 2017 

6. Actualització del cens de socis 

7. Renovació de la junta 

8. Precs i preguntes 

 

Acords:  

 

 El president del cineclub, Pere Joan Ventura, introdueix la sessió explicant que la 

valoració de l'any de cineclub és bona, ja que hi ha hagut rècord d'espectadors. Diu que 

hi ha contribuït el trasllat de les sessions de cinefòrum a l'Auditori, que ha suposat una 

millora de la qualitat amb què els espectadors poden veure les pel·lícules. També 

explica que una tercera part dels socis venen habitualment a cada sessió de cinefòrum i 

que, com a assignatura pendent, cal arribar a la gent jove. Finalment, comenta que 

amb la programació dels diumenges que es fa conjuntament amb l'Ajuntament s'ha 

generat una referència de gent que va al cine habitualment.  

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea del dia 21 de gener de 2016 

 

 S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, corresponent a la sessió que va 

tenir lloc el dia 21 de gener de 2016.  

 

 

 

 



2. Memòria de les activitats de 2016 

 

 S’aprova per unanimitat la memòria 2016 del Club Cinema Castellar Vallès, que inclou 

un balanç estadístic de la programació i d'assistència, les activitats organitzades o amb 

les quals s’ha col·laborat, les accions de difusió i els patrocinadors.  

 

3. Estat de comptes del 2016 

 

 S’aprova per unanimitat l’estat de comptes de l’entitat de l’any 2016, que es va liquidar 

amb un estat d’ingressos i despeses de 25.400,79 euros. Així mateix s’informa que els 

resultats acumulats entre els exercicis corresponents als anys 2011 i 2016 són de 

9.132,27 euros positius.  

 

4. Pressupost per a l’any 2017 

 

 S’aprova per unanimitat el pressupost de l’entitat per a l’any 2017 que ascendeix a 

35.030,05. En aquest apartat, s’expliquen quines són les principals partides d’ingressos 

i despeses.  
 

 El tresorer de l'entitat, Jordi Carcolé, posa damunt la taula el fet que només s'ha 

pressupostat el cost del tècnic de les primeres set sessions de cinefòrum a l'Auditori. Es 

debat entre els assistents si s'han de fer totes les sessions de cinefòrum a l'Auditori 

durant tot l'any o fer-ho només en funció dels resultats del primer trimestre. 

L'assemblea aprova continuar fent les sessions de l'Auditori durant tot l'any i avaluar 

l'any que ve els resultats. 

 

5. Projecte d’actuació 2017 

 

 S’aprova per unanimitat el projecte d’actuació per a l’any 2017 de l’entitat i que 

inclourà un mínim de 26 sessions gratuïtes per a les persones associades, més els 

descomptes en altres programacions. Es preveu la continuació de les activitats de 

cinefòrum (amb un mínim de 15 sessions), El Documental del Mes (11 sessions) i els 

Diumenges d’Estrena (de gener a maig i d'octubre a desembre). També s’explica la 

programació de la Mostra de Cinema BRAM i el BRAM escolar. 

 

6. Actualització del cens de socis 

 

 S’actualitza el cens de l’entitat, que queda configurat amb un total de 115 socis, 

incloent els patrocinadors de l’entitat. 

 

7. Renovació dels membres de junta 

 

 S’aprova per unanimitat la ratificació i renovació dels membres de la junta de l’entitat, 

que queda configurada de la següent manera: 

 

Jordi Carcolé (tresorer) 

Galia Castelló (vocal) 

Jaume Clapés (vocal) 

Núria Gili (vocal) 

Maria Moncal (vocal) 

Antònia Pérez (vocal) 

Àlex Portolés (secretari) 

Pere Joan Ventura (president) 

Joana Zoyo (vocal) 

   

8. Precs i preguntes 

 

 Es pregunta si es pot unificar l'horari de les sessions dels DocsBarcelona del Mes i de 

cinefòrum de l'Auditori. S'acorda que es comentarà amb les altres entitats 



organitzadores de l'entitat. 

 

 Pere Joan Ventura fa un agraïment als socis de l'entitat ja que els temps actuals, amb la 

possibilitat de veure cinema per Internet, es més complicat que el públic s'animi a venir 

cada setmana a l'Auditori. 

 

 I no havent més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 20.05 hores. 


