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L’any 2017 ha estat un any de canvis, sobretot de caràcter intern.

Al març van tenir lloc les eleccions als càrrecs de la Junta Directiva, en les quals va 
guanyar la candidatura presidida, de nou, per Jordi Casassas Ymbert, però que alhora 
va presentar canvis importants en el seu equip. 

També s’han celebrat eleccions als càrrecs de ponents de les seccions que promouen 
l’activitat cultural de l’entitat, amb una important renovació, sobretot generacional. 

Com és habitual en un any electoral, la familiarització dels nous càrrecs i la generació 
de les noves dinàmiques de treball n’han estat, en gran part, els protagonistes.

Tot i això, l’activitat i els projectes no s’han aturat. 

En els aspectes patrimonials, s’ha continuat treballant per difondre i enriquir la col-
lecció, com posen de manifest les exposicions permanents temàtiques que mostren 
fons de l’Arxiu Històric als nous espais expositius a l’entrada de l’entitat, creats l’any 
2016. O la restauració i col·locació a llocs públics d’obres pictòriques d’una gran 
vinculació amb la història de la institució, com el Retrat del Sr. Bea, mestre d’esgrima.  
O l’ampliació dels fons d’artista, amb una nova peça d’Ignasi Aballí, i l’edició del llibre 
sobre la història del palau Savassona, escrit per Mateu Barba, l’arquitecte que n’ha 
dut a terme totes les darreres reformes.

En l’àmbit de la Biblioteca i l’Arxiu, s’ha renovat el catàleg de la Biblioteca, cosa que 
ha facilitat nous serveis en línia als usuaris de forma personalitzada. I s’han aconseguit 
dues fites en la preservació de documents: digitalitzar la totalitat de la col·lecció de 

PARAULES 
PRELIMINARS
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cintes gravades corresponents a conferències que es van fer a l’Ateneu els anys de 
la Transició, i digitalitzar el fons Crexells, un dels fons personals més importants de 
l’Arxiu Històric de l’entitat.

En l’àmbit de la programació cultural, diversos cicles com «L’assalt al cel», «Ateneu al 
món» o «Dones a la palestra» han protagonitzat els actes més destacables i, sovint, 
els més concorreguts. Molts dels actes han estat organitzats en cooperació amb 
altres entitats i, sovint, han esdevingut la base per generar nous convenis estables de 
coope ració. Paral·lelament, s’han elaborat unes noves bases per al premi Crexells, que 
regiran el Premi a partir de l’any 2018, i s’ha donat un nou impuls al Dia de l’Ateneu.

Alhora, la tecnologia s’ha continuat implementant en les diverses facetes de la institu-
ció, com mostra el fet que l’any 2017 s’hagi pogut treballar amb la nova eina de gestió 
de socis, més versàtil i adaptada a la concepció de l’oferta de serveis per Internet, o 
que els actes de la sala d’actes Oriol Bohigas s’hagin emès en directe, per streaming, 
i que les visualitzacions de les gravacions en diferit, a través del Canal Ateneu, hagin 
augmentat un 47%. 

La Memòria de gestió que presentem recull, amb detall, tot allò que ha passat a l’Ateneu 
al llarg de 2017. Des de l’activitat diària fins als serveis que ofereix l’entitat, la participació 
de socis i institucions, el moviment econòmic i altres accions de caràcter intern, que 
s’han dut a terme per tal d’aconseguir els objectius proposats a l’inici de l’any.

Fixant-nos en les dades, un any més la resposta de socis i ciutadans ha estat molt positiva. 
Aquestes es mantenen en la franja alta de rendiment d’aquests darrers anys, fruit del 
treball i l’esforç que de forma cooperada fan els socis, la Junta Directiva i l’equip de treball.

Barcelona, febrer 2018



4

L’ entitat
L’Ateneu Barcelonès és una associació 
sense ànim de lucre de caràcter cultural 
que, des de l’any 1997, ha estat recone-
guda d’utilitat pública. L’any 1983 rebé 
la Creu de Sant Jordi, que atorga la Ge-
neralitat de Catalunya, i l’any 2006, la 
Medalla d’Or de la Ciutat al Mèrit Cultural 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

El palau Savassona del carrer de la 
Canuda, al centre de Barcelona, és la seu 
de l’entitat i disposa de nombrosos espais 
que afavoreixen la vida ateneística, espe-
cialment les sales de conversa i el jardí. 
Aquests espais estan oberts en horari in-
interromput del matí al vespre, dissabtes 
i diumenges inclosos, de les 9 a les 22 h, 
ampliat fins a les 23 h als mesos d’estiu.

Els més de 4.000 socis de l’entitat li donen 
una gran vitalitat, motiu pel qual ofereix 
diàriament algun tipus d’activitat, la major 
part de caràcter obert, ja sigui progra mant 
actes de reflexió i diàleg de tot tipus, coor-
ganitzant activitats de forma cooperada 
amb altres institucions o acollint tertúlies 
que els mateixos socis impulsen.

La seva Biblioteca i Arxiu Històric ofereixen 
un fons patrimonial d’una gran significa-
ció a l’abast de la ciutadania en general, 
com mostra el gran nombre d’investiga-
dors que la prenen com a referent. I el seu 
fons modern, especialitzat en humanitats 
i permanentment actualitzat, és un dels 
serveis més ben valorats pels socis de 
l’entitat.

Complementa les línies d’acció de la ins-
titució l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, actualment una societat 
propietat de l’Ateneu, i que forma en 
les arts i els oficis de la paraula amb un 
catàleg de cursos molt ampli. 

E ls socis
Els socis són agents actius de l’entitat, 
tant perquè prenen les decisions més 
rellevants reunits en assemblea, com 
per la seva implicació en els òrgans de 
govern, com ara la Junta Directiva o 
les ponències de les seccions i altres 
consells assessors. 

L’ENTITAT  
I ELS SOCIS
L’Ateneu Barcelonès és una associació cultural privada amb voluntat de servei 
públic. La seva història, que sobrepassa els cent cinquanta anys, la seva localització 
en un palau del centre de Barcelona, l’alt nombre de socis, i la seva trajectòria  
i dinamisme, la fan una institució singular entre les entitats culturals del país, 
amb una important incidència en la vida ciutadana.

1
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El seu dinamisme suposa l’organització 
d’activitats i l’impuls de grups de tertúlia 
i de grups d’estudi.

En tancar l’any 2017, l’entitat tenia 
4.060 socis inscrits, la qual cosa suposa 
un augment de 39 socis respecte al 
tancament de l’any 2016, que equival a 
un increment de l’1%.

Un any més s’assoleix el repte d’aquests 
darrers anys: mantenir el nombre de 
4.000 socis, xifra que fa possible que 
l’entitat conservi el nivell de servei i 
qualitat actual.

Evolució
Com s’observa en el gràfic, en tancar 
l’any 2017 el nombre de socis es manté 
en la franja més alta de socis de l’entitat.

Al llarg de l’any 2017, el nombre de 
socis de l’Ateneu presenta una fluctua-
ció important d’altes (1.592) i de baixes 
(1.553). 

Aquest alt nivell de fluctuació és habitual 
al llarg de la història de l’Ateneu i es 
reforça amb l’activitat de l’Escola d’Es-
criptura, ja que els alumnes es donen 
d’alta i de baixa quan inicien i finalitzen 
els cursos que fan a l’entitat.

De les 1.592 altes, 428 han estat de socis 
individuals (24 més que l’any 2016), i 
1.164, d’alumnes de l’Escola (89 menys 
que l’any 2016). 

Mentre que, de les 1.553 baixes, 440 han 
estat de socis individuals (10 menys que 
l’any 2016), i 1.113, d’alumnes de l’Escola 
(88 menys que l’any 2016). Entre els socis 
individuals, l’11,4% dels que es donen de 
baixa exposen com a motiu el poc ús 
de l’Ateneu, el 10,5% expressen raons 
econò miques, i el 6%, canvi de domicili.

Promocions i campanyes 
Aconseguir que la base social de l’Ateneu 
s’ampliï és un altre dels reptes que ens 
proposem.

Evolució de la tipologia de socis
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L’ENTITAT  
I ELS 
SOCIS

1
D’una banda, es promociona l’Ateneu 
entre col·lectius professionals i entitats, 
per tal que se’n facin socis col·lectius. 
És una modalitat que permet a les institu-
cions fer ús de l’Ateneu, a partir de l’abo-
nament d’una quota especial, i alhora que 
els seus directius participin de la vida ate-
neística, passant a ser socis de ple dret.

D’altra banda, al llarg de l’any es fan 
diverses promocions especials:

 – Campanya «15% + 15%», en què tant 
el soci com el nou soci es beneficien 
d’un 15% de descompte en la quota 
anual: 20 altes (7 més que l’any 2016)

 – Campanyes d’exempció de la quota 
d’ingrés entre determinats col·lectius 
i/o en moments concrets de l’any:
 – Setmana de Sant Jordi: 85 altes (20 al-
tes més que l’any 2016)

 – Període nadalenc: 81 altes (17 altes 
més que l’any 2016)

 – Alumnes de l’Escola d’Escriptura (en 
finalitzar el curs): 45 altes (17 altes 
més que l’any 2016)

 – Campanya «Tast d’Estiu» (de l’1/7 
al 30/9), per gaudir dels serveis de 
l’Ateneu durant els mesos d’estiu i 
poder ingressar-hi com a soci poste-
riorment, oferiment que també es fa 
als alumnes i a professors de l’Escola 

d’Escriptura: 21 altes (31 altes menys 
que l’any 2016), amb 9 persones que 
després continuen com a socis (19 
menys que l’any anterior).

 – Residència a l’estranger. Aquells socis 
que acrediten la seva residència habi-
tual a l’estranger tenen un desc ompte 
del 60% en la quota de soci. L’any 2017 
s’han fet 9 socis nous acollint-se a 
aquest descompte.

Tipologia de socis
Els socis de l’Ateneu poden respondre 
a cinc tipologies bàsiques: ordinaris, 
socis d’honor, socis col·lectius, usuaris 
menors de 18 anys i socis alumnes de 
l’Escola d’Escriptura. 

Com s’observa en el quadre, la tipologia 
de socis de l’any 2017 presenta fluctua-
cions lleus respecte als anys precedents.

Socis d’honor
L’Ateneu té un conjunt de socis que són 
considerats d’honor. La majoria ho són pel 
fet d’haver arribat a una antiguitat de cin-
quanta anys com a membres de l’entitat, 
però n’hi ha d’altres que ho són per reco-
neixement dels serveis prestats a la insti-
tució, a proposta de la Junta Directiva, fins 
a un màxim de tres a l’any. 

Evolució de la tipologia de socis

TIPOLOGIA DE SOCIS 2013 2014 2015 2016 2017

Ordinaris 77,7% 78,9% 78,8% 77,5% 77,6%

D'honor 4,5% 4,5% 4,3% 5,0% 4,8%

Col·lectius/patrocinadors 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%

Alumnes de l’Escola d'Escriptura 17,4% 16,3% 16,6% 17,2% 17,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%



7

12345678910AEE

L’any 2017 tots els socis d’honor, un total 
d’11, ho han estat per antiguitat.

Socis col·lectius
L’Ateneu ofereix la possibilitat de ser-ne 
soci col·lectiu a aquelles entitats que 
requereixen l’ús d’espais, ja sigui per a 
reunions internes o bé per organitzar ac-
tivitats públiques amb certa regularitat, 
amb la qual cosa participen en la vida 
associativa de l’entitat.

Durant l’any 2017, s’han fet 2 nous socis 
col·lectius. 

Les entitats que han estat socis col·lectius 
al llarg de 2017 son:

 – Àgora Maçònica 
 – Associació Amics i Amigues   
de Maria Aurèlia Capmany

 – Associació Catalana de Radiologia  
Mèdica (ACRAM)

 – Associació Consell de Cent
 – Col·legi de Censors Jurats   
de Comptes de Catalunya

 – Col·legi Oficial de Psicòlegs   
de Catalunya 

 – Fundació Futbol Club Barcelona
 – Fundació Privada Layret
 – Fundació Privada Vila Casas
 – Fundació Revista de Catalunya
 – Hotel Serhs Rivoli de Barcelona
 – Sociedad Española de Psicología  
Analítica

 – Taula d’Entitats del Tercer Sector

L’ús de sales i espais per part dels socis 
col·lectius varia molt, en funció de cada 
entitat: des de les que solament fan 
servir les sales per a reunions internes, 
fins a les que organitzen actes públics i 
multitudinaris. Al llarg de l’any 2017 els 
socis col·lectius han utilitzat 42 aules per 
a usos interns, cosa que suposa igualar la 
demanda de l’any anterior, i 9 sales per a 
actes públics, xifra que iguala la de l’any 

anterior. Paral·lelament, durant l’any han 
llogat 22 aules per fer-hi formació, 6 més 
que l’any anterior.

V ida associativa
La participació dels socis en la vida as-
sociativa és una mostra del dinamisme 
intern de l’entitat. 

Assemblees i reunions
Al llarg de l’any han tingut lloc tres as-
semblees de socis: 

 – Assemblea extraordinària (16 de gener 
de 2017), en la qual es va aprovar el 
pressupost de l’any 2017. 

 – Assemblea ordinària anual (29 de març 
de 2017), en la qual s’aprovà la memòria 
d’activitat i el balanç econòmic de 2016. 

 – Assemblea extraordinària (29 de març 
de 2017), en la qual es proclamà la 
nova Junta Directiva, guanyadora de 
les eleccions que havien tingut lloc el 
dia 16 de març.

A més, les seccions han convocat les 
reunions que estatutàriament han de dur 
a terme amb els socis que hi estan inscrits. 
Gairebé totes les seccions han fet almenys 
una reunió anual.

Informació i participació 
Per tal de facilitar la informació i la partici-
pació dels socis, l’Ateneu ofereix diversos 
canals permanents.

El més destacable és la Síndica del 
Soci, a través de la qual es canalitzen 
tant els suggeriments dipositats a les  
bústies que es troben a la mateixa seu, 
com els que arriben a la bústia del web. 
Cada setmana les consultes es recullen i 
canalitzen cap a la Síndica, la qual dóna 
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I ELS 
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Aula per dinar amb carmanyola
Els darrers anys, atenent la demanda 
d’alguns socis, hi ha habilitada una de 
les aules d’estudi, en horari de migdia, 
com a espai per poder-hi dinar amb car-
manyola. El seu ús varia molt en funció 
dels dies i de les èpoques de l’any.

Lloguer de calaixos
Els socis tenen la possibilitat de llogar un 
calaix per dipositar-hi temporalment els 
seus béns personals.

Durant l’any 2017, del total de 158 calai-
xos disponibles, n’han estat ocupats el 
94%. 

Cafeteria
L’Ateneu compta amb una cafeteria a la 
planta principal, punt de trobada i estada 
de molts socis. 

Des de gener de 2017 la regenta una 
nova empresa, Selecta Services, oferint 
nous serveis apropiats a la demanda dels 
socis.

Avantatges per als socis
Ser soci de l’Ateneu suposa diversos 
avantatges econòmics. Destaca la des-
gravació fiscal de les aportacions fetes a 
l’entitat pel fet de ser una entitat declarada 
de bé públic, que desgrava un mínim 
d’un 50%, o pel fet de ser una entitat que 
fomenta l’ús de la llengua catalana, amb 
una desgravació afegida del 15%. 

També permet gaudir de descomptes 
importants en les activitats pròpies de 
l’entitat, si són de pagament, o en alguns 
serveis del Restaurant ATN, situat a la 
planta baixa de l’entitat.

D’altra banda, l’Ateneu estableix acords 
d’intercanvi de serveis i ofertes amb 
entitats i empreses del món de la cultura 
i l’oci, fruit dels quals els socis poden 

resposta personalitzada a la persona in-
teressada. Tots els suggeriments rebuts 
han estat motiu d’estudi i, sempre que 
les possibilitats tècniques i econòmiques 
ho han permès, s’han resolt. 

A les bústies de l’Ateneu s’han rebut 35 sug-
geriments al llarg de l’any, la qual cosa 
suposa un decrement del 25% respecte 
a l’any anterior. D’aquests, un 31,4 % són 
suggeriments de millora, mentre que el 
60% són queixes pròpiament dites i un 
8,6% consultes diverses. Observats per 
temàtiques, el 57,1% estan relacionats 
amb els serveis; un 22,9%, amb aspectes 
de manteniment de les instal·lacions; un 
8,6%, amb la Biblioteca, i un 11,4%, amb 
les activitats programades. 

Per acabar, un any més s’ha ofert als socis 
la possibilitat de convidar persones no 
sòcies a gaudir dels espais de l’Ateneu 
durant un dia. Cada soci disposa de 5 in -
vitacions anuals, com a màxim, que pot 
estendre a les persones que vulgui. Al 
llarg de l’any 2017 s’han distribuït per 
aquest servei un total de 492 invitacions 
entre 99 socis.

S erveis especials
Aules d’estudi 
Els socis tenen a la seva disposició aules 
per estudiar. Des de l’any 2012 hi ha un 
nou sistema de reserva d’aquestes aules, 
la qual cosa ha facilitat l’optimització de 
l’ús dels espais, l’oferiment de més opcions 
horàries, i alhora l’organització de la neteja 
i la climatització en funció d’aquest ús.

Al llarg de l’any 2017 s’han reservat 1.529 au-
les a socis per a estudi, la qual cosa supo-
sa un increment del 10,1% en relació amb 
l’any anterior. 
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gaudir d’avantatges permanents o 
puntuals en preus d’entrades a espec-
tacles, visites culturals, inscripcions a 
cursos, etc.

Entre els avantatges vigents, destaca l’ofer-
ta en entrades al Palau de la Música o el 
Gran Teatre del Liceu, o el descompte en 
la subscripció a la revista Sàpiens.

Els socis estan informats puntualment 
d’aquests avantatges per mitjà del 
butlletí electrònic i a través d’un espai 
específic al web visible des de la pàgina 
d’inici, en el qual es poden trobar, actu-
alitzats, els acords vigents, permanents i 
puntuals: www.ateneubcn.org/area-del-
soci/avantatges.
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L es actuacions en 
el marc del projecte

Els principals eixos de treball del projecte 
@teneu Hub són:

1. La creació d’un portal web amb un 
nou ecosistema de la informació que 
facilita l’accés a tot el conjunt de con-
tinguts de l’entitat, a partir de la seva 
sindicació, independentment d’on es 
localitzi la informació –blogs, canals de 
reproducció de les activitats gravades, 

arxiu patrimonial, xarxes socials, etc.–, 
i des de qualsevol dispositiu mòbil  
–smartphones, tauletes, ultrabooks... 

2. La formació dels socis, preferentment 
ponents de les seccions o coordina-
dors de tertúlies, en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i les prin-
cipals xarxes socials, amb l’objectiu 
que formin comunitats i participin de 
manera activa en la creació de contin-
guts a la xarxa.

3. La creació d’un espai per a la interac-
ció directa amb l’usuari, sigui membre 

L’@TENEU HUB: 
L’ATENEU AL MÓN DIGITAL
L’@teneu Hub és la xarxa de coneixement cultural i de participació de l’Ateneu, 
que potencia la connexió entre persones, idees i continguts en relacionar tot 
allò que passa, es diu i es reflexiona a l’entitat. 

És un projecte global que va iniciar el seu desplegament el 2013 amb la 
renovació del portal web. El mateix any el projecte va ser guardonat amb 
el primer premi de Mitjans de Comunicació 2013, atorgat per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. El 2014 va ser un any de consolidació, en el qual van 
augmentar tots els indicadors d’ús, i es va preparar el desplegament de la 
xarxa wifi que es va instal·lar l’any 2015 a les plantes patrimonials de l’entitat. 
Durant el 2016 es va estendre la instal·lació de la xarxa wifi a tot l’edifici, es va 
crear una nova eina de gestió de socis i persones relacionades amb l’Ateneu, 
i també es va dur a terme la instal·lació necessària per emetre en streaming 
des de la sala d’actes Oriol Bohigas a partir del 2017.

Al llarg del 2017 s’ha implementat la nova eina de gestió de socis i persones, 
s’ha iniciat la retransmissió en directe de les activitats, i s’ha continuat creixent 
en continguts i difusió a través del web i de les xarxes socials. 
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cosa es va fer possible el mes de ge-
ner de 2017.

 – Processos de millora constant: paral-
lelament, al llarg de l’any s’han conti-
nuat ampliant i millorant els continguts 
al web, i la seva visibilitat i interrelació.

 

E ls principals  
resultats
El nou portal va suposar un salt no sols en 
els aspectes estètics, sinó també en l’ac-
cessibilitat i claredat de la disposició de la 
informació corporativa de l’entitat. També 
en la difusió dels actes, amb una agenda 
clara i integrada a les xarxes socials. Tot 
plegat va fer incrementar substancialment 
les dades d’ús del web, xifres que l’any 
2017 encara han augmentat: 

 – El portal ha rebut 167.575 visites, un 
1,3% més que l’any anterior. Això su-
posa una mitjana mensual de 13.965 vi-
si tes, xifra que ha crescut gradualment 
un 50% des que es va estrenar el nou 
web, amb 9.176 visites de mitjana l’any 
2013.
En les visites mes per mes la fluctuació 
que s’observa en el gràfic es deu, prin-
cipalment, al dinamisme de l’entitat: els 
mesos amb activitats més rellevants, les 
visites augmenten considerablement.

 – El percentatge d’usuaris que consulten 
habitualment el web ha augmentat un 
9,9%, ja que han passat de 55.366 el 
2016 a 60.877 l’any 2017. 

 – Les visites des de dispositius mòbils 
han augmentat un 44% en relació amb 
l’any anterior.

 – Els continguts més visitats són, un any 
més, l’agenda d’activitats (106.623) i 
les pàgines relacionades amb els ser-
veis de la Biblioteca: préstec, reserva 
de documents, etc. (20.855).

11

de l’Ateneu o no, per a gestions ad-
ministratives o per aportar opinions  
i experiència. 

 
El desplegament total d’aquests eixos 
es va efectuar principalment en el trienni 
2013-2016:

Al llarg de l’any 2013 es va crear el portal 
web, va tenir lloc la primera formació a 
ponents de les seccions i coordinadors 
de les tertúlies, es va desplegar la primera 
xarxa de blogs i es va desenvolupar la 
versió adaptada per a dispositius mòbils. 
Durant el 2014, es va consolidar la tasca 
iniciada l’any 2013. L’any 2015 es va 
començar a treballar per millorar la comu-
nicació, instal·lant el wifi a totes les plantes 
patrimonials de l’edifici, instal·lació que 
va ser força dificultosa per la configura-
ció del palau Savassona. L’any 2016 es 
va finalitzar el desplegament del wifi a tot 
l’edifici i es va fer la instal·lació necessària 
per emetre actes en streaming des de la 
sala d’actes Oriol Bohigas, ja al tombant 
de l’any 2017.

Les principals actuacions realitzades el 
2017 han estat:
 – Implementació de la nova platafor-
ma de gestió de socis: s’ha configu-
rat la nova plataforma de gestió de so-
cis, a partir dels requeriments presents 
i futurs de les diverses àrees. Amb la 
nova plataforma l’àrea administrativa 
millora el seu servei, optimitzant els 
seus processos, la qual cosa suposa 
també un canvi en la manera de tre-
ballar. Paral·lelament, a partir de l’any 
2018, la nova plataforma permetrà tre-
ballar per ampliar els serveis digitals 
accessibles des del portal web, tant 
per a socis com per als ciutadans en 
general.

 – Emissió en streaming per Internet 
de les activitats que es duen a terme 
a la sala d’actes Oriol Bohigas, la qual 
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 B logs de l’Ateneu
A l’enriquiment dels continguts infor-
matius de l’entitat, s’hi ha de sumar 
la integració de la xarxa de blogs de 
les seccions i les tertúlies. En aquesta 
xarxa, anomenada Blogs de l’Ateneu, els 
membres de les seccions i de les tertúlies 
ressenyen i expliquen tot allò relacionat 
amb el que organitzen. 

Aquests nous blogs han tingut una 
important activitat al llarg del 2017, ja 
que han donat continuïtat a l’activitat 
organitzada de forma presencial o l’han 
complementat. Les seccions, en conjunt, 
han publicat 53 posts, i la més activa ha 
estat la secció d’Història, amb 24 posts, 
seguida per la secció d’Arts Visuals.

Visites al portal web de l’Ateneu Any 2015 
Any 2016
Any 2017

D’altra banda, el conjunt de tertúlies de 
l’Ateneu comparteixen un blog, en el 
qual participen les tertúlies Espai Ateneu 
i Esports Ateneu. Entre totes han creat 
11 posts al llarg de l’any.
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3ACTIVITAT 
CULTURAL
La programació d’activitats culturals de l’Ateneu suposa, per als socis i la 
ciutadania, un conjunt d’iniciatives que fan de l’entitat un espai de referència 
i debat. 

La programació es compon de les iniciatives de les diverses seccions de l’Ateneu, 
les de la Junta Directiva i les propostes dels socis o d’altres institucions. 

Podem parlar d’un any amb un descens del nombre d’activitats però amb un 
augment significatiu d’assistents: han participat dels actes més de 50.000 persones. 
I d’eleccions per a escollir els ponents de gairebé totes les seccions.

A ctivitat  
cultural general
L’Ateneu durant el 2017 ha programat i/o 
acollit un total de 781 activitats d’allò més 
variades: tertúlies, presentacions, taules 
rodones, seminaris, visites culturals..., a 
les quals han assistit 51.791 persones. 
Respecte a l’any passat, s’ha produït 
un descens d’activitats d’un 2% i un 
augment d’assistents d’un 11,2%. De les 
activitats realitzades més d’un terç han 
estat promogudes per la mateixa institució 
(33%); d’altres han estat impulsades pels 
mateixos socis, com les tertúlies (43%), i 
una cinquena part provenen de la cessió 
dels espais a altres entitats i institucions 
(24%). Aquest darrer cas ha augmentat 
un 4% respecte a l’any anterior. 

Activitat cultural general 2017

Altres

Lloguers i ocupacions

Tertúlies

Actes Ateneu

33%

43%

10%

14%
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A ctivitats 

organitzades  
per l’Ateneu
Durant el 2017, l’Ateneu Barcelonès ha 
organitzat 258 activitats, a les quals han 
assistit 35.016 persones. Això suposa un 
descens en el nombre d’actes del 9,1% 
respecte a l’any passat (284 actes) i una 
xifra molt similar a la del 2015 (259 actes).

La distribució mensual de les activitats, 
amb una mitjana de 23,5 actes al mes, 
segueix el patró habitual, i el mes de juny 
és el de màxima activitat.

Un any més, l’Ateneu ha estat un espai 
de reflexió dels temes d’actualitat. En són 
un exemple els cicles «L’assalt al cel» o 
«Ateneu al món», i molts dels actes re-
alitzats sobre la situació política del país, 
com “Les urnes a judici”, amb Artur Mas, 
president de la Generalitat de Catalunya 
(2010-2016), o l’acte “El gran debat”, 
amb Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, i Jordi Sànchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana.

A més, no s’ha volgut oblidar en la pro-
gramació les grans efemèrides. En són un 
bon exemple els actes realitzats sobre el 
centenari de la Revolució Russa (annex 3), 
i la segona edició del Dia de l’Ateneu, el 
30 de novembre, per commemorar que, 
un 30 de novembre de 1872, la fusió 
entre l’Ateneu Català i el Casino Mercantil 
Barcelonès donava lloc a la fundació de 
l’actual Ateneu Barcelonès. 

Com a novetat, aquest any i amb vocació 
de continuïtat, s’ha instaurat el reconei-
xement als socis més antics i, durant 
el transcurs de l’acte, es van lliurar les 
distincions als socis que complien 50 
anys d’antiguitat: Conchita Lozano, Enric 
Buchaca, Esteve Sarroca, Joan Salom, 
Joan Torné, Josep Alsina, Júlia Inglés, 
Miguel Cañadas, Montserrat Borrell, 
Francesc Trullàs i Maria Dolors Cano. 

Paral·lelament, es van donar els I Premis 
Ateneu Barcelonès, impulsats per la 
Junta Directiva, a Montserrat Carulla, 
pel Servei a la Cultura; a Javier Tejada 
Palacios, per la Recerca Científica; a 
José Antonio Martín Pallín, pel Servei al 
Dret i la Justícia; a Bernat Castany, per la 

Any 2016 - 284 actes
Any 2017 - 258 actesActivitats organitzades per l’Ateneu
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Trajectòria de Servei a l’Ateneu, i a Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, per la Defensa 
dels Drets Humans i la Dignitat. 

La relació detallada de totes les activitats 
realitzades al llarg de l’any 2017 es pot 
trobar a l’annex 1.

Assistència
Els assistents als actes han augmentat 
un 11,6%, ja que han passat d’un total 
de 31.371 assistents el 2016 als 35.016 
d’enguany. 

S’observa una diferència molt gran d’as-
sistents entre el mes de febrer del 2016 i 
del 2017, que s’explica per la celebració de 
la jornada de portes obertes amb motiu 
de les Festes de Santa Eulàlia 2017.

De la mateixa manera, el gran nombre 
d’assistents del mes de maig del 2016 i 
del mes de juny del 2017 s’explica per la 
celebració de l’Ou com Balla.

La mitjana d’assistència als actes ha aug-
mentat de les 110,5 persones del 2016 a 
les 135,7 de l’any 2017. Aconseguir més 
afluència de públic a cadascun dels ac-

tes és un dels objectius, des de fa anys, 
dels responsables de les activitats, i l’evo-
lució dels darrers anys així ho demostra: 
85,8 per sones per acte l’any 2011, 103,9 
l’any 2014 o 112,5 l’any 2015.

Complementa aquesta dada, però, l’ob-
servació del percentatge mitjà d’aforament 
ocupat de les sales. És un valor que, a més 
del grau d’acceptació dels actes, facilita 
que aquests s’efectuïn a la sala més con-
venient i que els recursos que s’hi destinen 
siguin més efectius. En conjunt, les acti-
vitats han omplert, de mitjana, el 54,8% 
de la capacitat disponible de les sales. 
Aquest percentatge és superior al del 
2016, que va ser del 49,7%, i al del 2015, 
que va ser del 50,2% de la capacitat. 

Per sales, s’observa que la sala Sagarra ha 
tingut una mitjana del 63,9% d’ocupació, i la 
sala Verdaguer, del 58,2%, mentre que la de 
la sala d’actes Oriol Bohigas no ha arribat 
al 50% de la seva capacitat i s’ha quedat 
amb el 42,1%. Aquesta dada reafirma, un 
any més, que la majoria d’activitats que 
es programen són per a sales de 60/70 
loca litats i que l’ús de la sala d’actes Oriol 
Bohigas, moltes vegades, no està justificat.

Any 2016: Assistents 31.371 
Any 2017: Assistents 35.016

Assistents a les activitats de l’Ateneu
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Les activitats proposades i organitzades 
des de la Junta Directiva, incloent-hi els 
dies de portes obertes, són, un any més, 
les que han tingut una acollida més relle-
vant, amb una mitjana de 463,9 persones 
per acte, cosa que significa un augment 
en relació amb l’any 2016 (291,4). Cal 
destacar, també, els actes de la secció 
de Música, amb una mitjana de 92,6 per-
sones per acte; la secció de Llengua i 
Literatura, amb una mitjana de 85,3, i la 
secció de Cinema, amb 74,8.

Tipologia d’actes
Si s’observen els actes organitzats segons 
la seva tipologia, es pot destacar que en 
línies generals es mantenen les propor-
cions d’anys anteriors, amb un predomini 
dels actes discursius (conferències, taules 

  ACTES ASSISTÈNCIA

Actes Nombre % Nombre %

Concerts 23 8,91% 2.449 7,0%

Conferències 68 26,36% 3.708 10,6%

Diàlegs-debat 37 14,34% 3.136 9,0%

Taules rodones 38 14,73% 2.931 8,4%

Esdeveniments singulars 14 5,43% 18.037 51,5%

Homenatges 7 2,71% 416 1,2%

Presentacions de llibres 34 13,18% 1.811 5,2%

Projeccions audiovisuals 21 8,14% 1.561 4,5%

Recitals/lectures 1 0,39% 158 0,4%

Espectacles teatrals 6 2,33% 583 1,6%

Visites culturals 9 3,49% 226 0,6%

TOTAL 258 100% 35.016 100%

Tipologia d’actes i assistència 2017

rodones, debats...), que suposen el 55,4% 
del conjunt de l’activitat, seguits de les 
presentacions de llibres, amb un 13,2%; 
dels concerts, amb un 8,9%, i de les 
projeccions audio visuals, amb un 8,1%. 
Aquests percentatges han variat lleuge-
rament en relació amb els d’altres anys, 
especialment en la davallada dels actes 
discursius (61,6% l’any 2016) i l’augment 
de les presentacions de llibres (10,2% 
l’any 2016).

També destaca, un any més, la gran 
acollida dels esdeveniments singulars 
(Sant Jordi, l’Ou com Balla...), que, tot i 
ser només el 5,4% dels actes, suposen 
el 51,5% del total d’assistents. Un 
augment considerable en relació amb 
l’any 2016 (33,8%).
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L es seccions
 
L’activitat de l’Ateneu es desenvolupa 
sobretot per l’impuls de les seccions te-
màtiques. Cada secció té un responsable, 
anomenat ponent, que és escollit entre 
els socis. El 25 d’octubre de 2017, van 
tenir lloc les eleccions a ponents per als 
cursos 2017-2020, menys a la secció 
d’Ecologia, perquè el ponent no assolia 
el mandat de tres anys que marquen els 
estatuts per ser renovat. 

Els responsables de les diverses seccions 
de l’Ateneu durant l’any 2017 han estat 
els següents:

 – Secció d’Arts Visuals (*) 
Lluís Utrilla / Toni Rodríguez Yuste 

 – Secció de Ciències i Tecnologia (*)  
Jordi Serrallonga / Ricard Faura

 – Secció de Cinema (*) 
Carles Cortés / Maria de Vallibana 
Serrano

 – Secció d’Ecologia i Recursos Naturals
Santiago Vilanova

Activitats organitzades per les seccions 2017

Teatre

Música

Llengua i Literatura

Història

Filoso�a

Estudis Polítics, Jurídics i Socials

Escacs

Economia

Ecologia i Recursos Naturals

Cinema

Ciències i Tecnologia

Arts Visuals10,7%

12,9%

2,1%

9,4%

11,2%

1,7%

3,4%

10,7%

9%

15,5%

12%
1,3%

 – Secció d’Economia (*)
Josep Maria Carreras / Pilar de Torres

 – Secció d’Escacs (*)
Ramon Cases / Lourdes Porta

 – Secció d’Estudis Polítics,  
Jurídics i Socials (*)
Stefan Rating / Alexander Golovin

 – Secció de Filosofia (*)
Anna Punsoda / Jordi Jiménez

 – Secció d’Història
Joan Solé  

 – Secció de Llengua i Literatura (*) 
Àlex Cosials / Joan Safont

 – Secció de Música (**)
Martí Marimon / vacant

 – Secció de Teatre
Jaume Comas

(*) El primer nom fa referència al ponent de la 
secció fins a l’octubre de 2017, i el segon,  
al ponent actual.

(**) El càrrec de ponent de Música va quedar 

vacant per falta de candidat.

Tots els ponents formen part de la 
Comissió de Cultura de l’entitat, definida 
als mateixos estatuts. 
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D’altra banda, alguns dels ponents 
compten amb la col·laboració d’un soci 
de l’entitat, anomenat adjunt, com a 
suport a les seves activitats.

Adjunts de les diverses seccions de 
l’Ateneu fins al mes d’octubre del 2017:

 – Secció d’Arts Visuals  
Bàrbara Marchi 

 – Secció de Ciències i Tecnologia  
Ricard Faura 

 – Secció d’Ecologia i Recursos Naturals 
Xavier Garcia 

 – Secció d’Economia
Joaquim Perramon 

 – Secció d’Escacs 
Lourdes Porta

 – Secció d’Estudis Polítics,  
Jurídics i Socials
Maria Ricart 

 – Secció d’Història 
Maria Mestre 

 – Secció de Música 
Mercè Burgos 

Algunes de les seccions tenen un blog 
ben actiu, amb el qual es pot seguir l’acti-
vitat que duen a terme: Arts Visuals (Núria 
Benaiges i Lluís Utrilla); Estudis Polítics, 
Jurídics i Socials (Stefan Rating), i Història 
(Oriol Catalan i Joan Solé). 

Assistència a les activitats culturals per seccions 2017 

SECCIÓ NOMBRE D’ACTES ASSISTENTS
MITJANA D’ASSISTENTS  

PER ACTE

Arts Visuals 12,5 504 40,3

Ciències i Tecnologia 15 655 43,6

Cinema 2,5 187 74,8

Ecologia i Recursos Naturals 11 442 40,1

Economia 13 677 52,0

Escacs 2 590 295,0

Estudis Polítics, Jurídics i Socials 18 646 35,8

Filosofia 4 256 64,0

Història 12,5 901 72,0

Llengua i Literatura 10,5 896 85,3

Música 14 1.296 92,5

Teatre 1,5 99 66,0

TOTAL 116,5 7.149 61,3
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Activitats organitzades  
per les seccions
El 2017 les seccions han organitzat 116,5 ac-
tes, amb un total de 7.149 assistents.

Si es comparen aquestes dades amb les 
de l’any anterior (131 actes i 9.338 assis-
tents), s’observa que el nombre d’actes 
i el d’assistents disminueixen, però no 
ho fan en la mateixa proporció: un 11% 
el nombre d’actes i un 23,4% el d’assis-
tents. Aquest descens de la quantitat 
d’activitats i d’assistents s’ha acompa-
nyat, també, d’un descens de la mitjana 
de 61,4 participants per acte d’enguany, 
enfront dels 71,3 de l’any passat. 

La disminució en el nombre d’actes, en 
part, s’explica per l’anul·lació d’actes 
durant el mes d’octubre, a causa de la 
situació política del país.

La majoria de seccions organitzen entre 
10 i 15 actes al llarg de l’any. Amb aquest 
volum s’aconsegueix oferir mensualment 
un ventall variat de temàtiques. 

La secció d’Escacs té una dinàmica di-
ferent i ha participat, un any més, en el 
campionat de Catalunya per equips de 
2017, organitzat per la Federació Cata-
lana d’Escacs. A més, la secció ha orga-
nitzat dos tornejos socials: el campio nat 
social de Tardor-Hivern i el campionat de 
Primavera de semiràpides. Com a ac-
tivitat oberta, al mes de juny va orga-
nitzar, per tercer any consecutiu, una 
partida simultània d’escacs al jardí 
amb el mestre Xavier Àvila Giménez, 
en la qual van participar 20 persones, 
moltes més que l’any anterior (7 par-
ticipants). Ara bé, el fet més rellevant 
de la secció ha estat la seva participa-
ció en la Magistral d’Escacs Ciutat de 
Barcelona, al mes de novembre, que 
va acollir més de 500 persones entre 
públic i participants.

Per acabar, a les dades referents a les 
activitats de les seccions, s’hi han de 
sumar les tertúlies organitzades men-
sualment per la secció d’Economia, la 
secció d’Història (Amics de la Història) 
i la secció d’Estudis Polítics, Jurídics 
i Socials (Rabiosa Actualitat Política, 
TRAP). La relació detallada de totes les 
tertúlies es pot trobar a l’annex 5.

E ls cicles 
 
Una gran part de la programació s’estruc-
tura en cicles temàtics, ja siguin organit-
zats per les mateixes seccions, impulsats 
per la Junta Directiva o bé a través 
d’acords amb altres entitats. 

L’any 2017 s’han organitzat 38 cicles 
temàtics (8 cicles menys que l’any 
passat). Tot i que alguns tenen una llarga 
tradició, com els Dijous Europeus, la 
majoria neixen al fil de les noves inquie-
tuds que ofereix l’actualitat.

Enguany, la Junta Directiva, durant el 
primer trimestre de l’any, va organitzar un 
cicle sobre la nova política, «L’assalt al 
cel», que va aconseguir una gran afluència 
de públic i molt de ressò als mitjans de 
comunicació. En el primer acte del cicle, 
es va dur a terme, per primer cop, la re-
producció en temps real (streaming) de 
l’activitat. Des d’aleshores, tots els actes 
que tenen lloc a la sala d’actes Oriol 
Bohigas s’emeten en directe al web.

D’altra banda, al mes de maig s’es-
trenava el nou cicle «Ateneu al món», 
que abraça un ampli ventall temàtic en 
l’impuls de l’humanisme del segle xxi i 
té com a objectiu obrir l’Ateneu a l’exte-
rior, el foment dels drets humans i posar 
en valor la cultura vers les generacions 
futures com a eina democràtica. 
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Finalment, al mes d’octubre s’inaugura-
va un nou cicle per tractar i impulsar el 
paper i la situació de les dones a la nostra 
societat, en promoció de la igualtat, 
«Dones a la palestra».

(Vegeu la relació completa dels cicles a 
l’annex 2). 

D’altra banda, s’ha organitzat la sisena 
edició del cicle Juliol a la fresca. Es tracta 
d’un cicle d’estiu, amb sis actes, cada 
vegada més nombrosos, especialment 
pensat per apropar l’Ateneu a nous perfils 
de públic. 

L’alt nivell en nombre d’assistents que els 
cicles assoleixen confirma l’èxit d’aquesta 
proposta. Alguns dels cicles organitzats 
des de les seccions han estat: «Narrativa 
breu al cinema», organitzat conjuntament 
per les seccions de Cinema i de Llengua 

i Literatura; «Economia i futbol», de la 
secció d’Economia; «Ciència i cinema: 
per què som com som», de la secció de 
Ciències i Tecnologia; «Centenari 1917», 
de la secció d’Història, o «Art d’incògnit», 
organitzat per la secció d’Arts Visuals.

A ltres iniciatives 
Molts dels actes que s’organitzen són 
impulsats pels mateixos socis, sovint a 
títol individual, la major part dels quals són 
presentacions de llibres escrits per ells 
mateixos, i sortides culturals entre grups 
de socis (vegeu-ne el detall a l’annex 4).

D’altres són fruit dels acords que l’Ateneu 
estableix amb altres institucions, amb 
les quals s’organitzen actes de forma 
cooperada, com ara el Gran Teatre del 
Liceu, l’Associació Joan Manén, RBA o 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector. 

L’any 2017, el nombre d’actes d’aquest 
tipus ha seguit la tònica dels anys 
anteriors, amb 94 actes (107 el 2016). 
Els assistents enguany han estat 5.830, 
un 33,3% menys que l’any 2016.

D’altra banda, per sisè any consecu-
tiu, s’han ofert les visites Redescobreix 
l’Ateneu. Es tracta de visites que, amb 
el guiatge de l’historiador Marc Jobani, 
faciliten un coneixement de l’edifici 
recorrent alhora la trajectòria històrica 
i anecdòtica de l’entitat. Durant l’any 
s’han organitzat 47 visites, de les quals 
16 han estat obertes als socis i ciuta-
dans de forma individual, i 31 han estat 
visites con certades per a grups d’altres 
entitats i col·lectius. Amb aquesta acti-
vitat 622 per sones han gaudit i visitat el 
palau Savassona, un 5% menys respecte 
a l’any passat (655 persones).

Imatge de la postal del cicle Juliol a la Fresca 2017
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Cicles temàtics 2017

  Gen. Febr. Març Abril Maig Juny Juliol Set. Oct. Nov. Des.

Actes  
de la Junta

«L’assalt al cel»

Homenatges i En record de…

«Debat de guàrdia»

Juliol a la fresca

«Ateneu al món»

«Maria-Mercè Marçal»

«Dones a la palestra»

«Centenari de la Revolució Russa»

Arts 
Visuals

«Art d’incògnit»                      

«Centenari 1917»                      

Ciències i 
Tecnologia

«Ciència i cinema: per què som com som»                      

«Diàlegs de ciència, tecnologia i coneixement»                      

«Diàlegs ambientals»                      

Economia «Economia i sanitat»                      

«Economia i futbol»

Ecologia  
i Recursos 
Naturals

«La desnuclearització del planeta»

EPJiS «La cultura del vot»

Dijous Europeus

«L’endemà del sí»                      

«Feminisme(s) al segle xxi»

Filosofia «Cinema i bioètica»                      

Història «Contra la barbàrie nazi»

«Centenari 1917»

«Història de les religions a Catalunya»                      

Llengua i 
Literatura

«Traduint...»

«Narrativa breu al cinema»  
(cicle conjunt amb la secció de Cinema)

Música «La Cambra de l’Ateneu»                      

«Les veus de l’Ateneu»

«Jazz a l’Ateneu»

«Música improvisada»

«Música contemporània»

Acords 
amb altres 
institucions 

Concerts de la Fundació Massià Carbonell                      

Liceu Joan Maragall                      

«Liceu-Ateneu»                      

«BCNegra 2017 a l’Ateneu»                      

Debats Catalunya Social.  
Propostes des del Tercer Sector                      

VI Cicle de Música Catalana Joan Manén                      

«TNC i AB»                      
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L es tertúlies

 
Les tertúlies, entre les quals també es 
compten els grups d’estudi, els clubs de 
lectura i els grups de debat, són espais 
d’intercanvi intel·lectual, impulsats pels 
mateixos socis, i una de les aportacions 
més genuïnes de l’Ateneu. 

En són una prova les 33 tertúlies actives 
que de forma estable s’han reunit al llarg 
del 2017. Tres són de nova creació i altres 
ja tenen una llarga trajectòria.

Relació de tertúlies actives durant l’any 2017:

 – AB Llibre Fòrum –  
coordinada per Mari àngela Cerdà i, 
des del mes de setembre, per Maria 
del Carmen Vaqueiro

 – Amics de la Ciutat – coordinada per 
Joaquim Arenas 

 – Amics de la Història – coordinada per 
Joan Solé i Carme Llobet 

 – Arquitectura – coordinada per  
José-Luis Niño 

 – August Puncernau – coordinada per 
Jaume Josa 

 – Borralleras – coordinada per  
Bernat Castany i Eduard Moreno

 – Búsula – coordinada per Fèlix Pujol
 – Cercle Catalanista – coordinada per 
Lluís Juste de Nin

 – Cruïlla de Debat – coordinada per 
Enric Cirici i Pilar Blasco

 – Debats Macrofilosòfics – coordinada 
per Gonçal Mayos 

 – Economia – coordinada per  
Josep Maria Carreras 

 – El Debat Nacional – coordinada per 
Carme Adzerias i Jordi Papell 

 – El Pregó – coordinada per  
Joan Maluquer

 – Els Putrefactes de l’Ateneu –  
coordinada per Max Arias

 – Els Tercers Dijous – coordinada per 
Conxa Aguirre (creada al mes de maig) 

 – Espai Ateneu – coordinada per  
Magí Lardiés i Manuel Baratech

 – Esports i Ateneu – coordinada per 
Miquel Àngel Barrabia i Xavier Bachs 

 – Estudis Colombins – coordinada per 
Francesc de Haro

 – Ètica i Poesia – coordinada per  
Guillem Vallejo

 – Futur Ateneu, anomenada  
Ateneu2021.cat a partir del mes 
d’abril – coordinada per Pep Montes 

 – Grup d’Estudi de Defensa i Seguretat – 
coordinada per Joan Carles Viñoles 

 – Grup d’Estudis d’Història de la Cultura – 
coordinada per Jordi Casassas

 – Grup d’Estudis Spinozians –  
coordinada per Sílvia Fortuny

 – Història de Catalunya – coordinada 
per Antoni Rovira (creada al mes  
de maig)

 – Literatura i Economia – coordinada 
per Joaquim Perramon

 – Penya «Els crítics» – coordinada per 
Manuel Pérez Delgado

 – Prosa Catalana Contemporània  
(club de lectura) – coordinada per 
Laura Rodríguez de Rozas

 – Rabiosa Actualitat Política - TRAP – 
coordinada per Stefan Rating 

 – Seminari de Lectura d’Assaig  
Contemporani – coordinada per  
Bernat Castany

 – Seminari Els Segles d’Or – coordinada 
per José Manuel Moro (creada al mes 
d’octubre) 

 – Seminari Nietzsche – coordinada per 
Rosa M. Sala Carbó 

 – Sota el Palmerar – coordinada per 
Jordi Arraut 

 – Vèrtex – coordinada per  
Montserrat Guardiet

La relació detallada de les tertúlies i la 
seva temàtica, les podeu consultar a 
l’annex 5.
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A ctes singulars

XLVI Premi Crexells de novel·la 
(2017) 
El premi Crexells és un guardó a la millor 
novel·la catalana publicada l’any anterior. 
El Premi està dotat d’un reconeixement 
en metàl·lic per al guanyador, acompa-
nyat d’un guardó original dissenyat per 
l’artista Antoni Llena. 

Membres del jurat: Mita Casacuber-
ta, David Castillo, Rosa Delor, Anton 
M. Espadaler, Jordi Llovet i Patrícia 
Gabancho (presidenta). 

Obra guanyadora: Crui. Els portadors de 
la torxa, de Joan Buades, que va tenir un 
gran ressò mediàtic (com es pot veure a 
l’apartat 5 d’aquesta memòria). 

Revetlla literària: la proclamació del XLVI 
Premi Crexells va tenir lloc el 22 de juny, i 
a l’acte hi van assistir 171 persones, en el 
marc del que anomenem «revetlla literària». 
La presentació de l’acte va anar a càrrec 
d’Esther Vera, directora del diari Ara. Durant 
l’acte es va fer una lectura de fragments 
d’obres guanyadores del premi Crexells, 
a càrrec de Sílvia Bel, actriu; Araceli Bruch 
Pla, actriu i membre de la Junta Directiva de 
l’Ateneu Barcelonès, i Jaume Comas, actor 
i gestor de Teatre, i una actuació musical 
del grup Quartet GironArt, amb Vlado 
Kunça i Alfredo Salcedo (violins), Naeon 
Kim (viola) i Edgar Casellas (violoncel). 

D’altra banda, com en anys anteriors, la 
«revetlla» va acabar amb la festa al jardí 
de l’Ateneu, amb música, cava i la coca 
Crexells, elaborada pel Forn Baltà espe-
cialment per a l’ocasió.

A la tardor de 2017, s’han establert unes 
noves bases del Premi Crexells (http://www.

ateneubcn.org/activitats/premi-crexells) 
que regiran el premi a partir de l’any 2018.

Altres actes singulars 
Durant el 2017 l’Ateneu ha acollit 21 actes 
singulars, 2 més que l’any 2016 i 8 més 
que l’any 2015.

El calendari popular marca alguns 
d’aquests actes, com la celebració de la 
festa de Sant Jordi o l’Ou com Balla. Durant 
aquests dies, l’Ateneu obre les portes a  
la ciutadania en general perquè pugui  
visitar tots els espais, amb un gran èxit 
d’aflu ència de públic: 8.000 i 2.166 per -
sones comptabilitzades, respectivament.

Aquest any, el dia de Sant Jordi es va 
promoure un concurs de fotografia 
a través d’Instagram, al qual es van 
presentar 39 fotografies. Els guanyadors 
del concurs van ser: Glòria Sarret Arnau, 
Lluís Clari Rodríguez i Mayra Valeria Loja 
Sánchez. La jornada es va cloure amb el 
concert Sant Jordi en quatre estacions, 
organitzat per la secció de Música.

Entre els actes singulars, destaca l’activi-
tat de Llum BCN de les Festes de Santa 
Eulàlia, que impulsa l’Ajuntament de 
Barcelona, amb el projecte dels alumnes 
de l’Institut del Teatre, instal·lat al jardí 
durant un cap de setmana. 

Per tercera vegada, l’Ateneu també va 
participar en el Dia de l’Associacionisme 
Cultural, al mes de juny i, per primera 
vegada, en les Festes del Roser, amb 
unes jornades de portes obertes del jardí, 
cooperant amb la festa que promouen els 
Amics de la Rambla.

Altres actes singulars formen part de 
la tra  dició pròpia de l’Ateneu, com ara 
la conferèn cia inaugural del curs aca-
dèmic −enguany a càrrec del president 
de l’Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas 
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Ymbert–, o la conferència sobre l’Onze 
de Setembre, “Catalunya avui, una mi-
rada des d’Espanya”, a càrrec de Suso 
de Toro, escriptor i historiador gallec. 

Com en anys precedents, l’Ateneu ha 
col·laborat amb altres entitats en la ce-
lebració d’efemèrides o festivals, entre els 
quals destaca la participació en l’edició 
BCNegra 2017, organitzada per l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona, i la sessió 
d’apunts al natural al jardí, amb la col-
laboració del Cercle Artístic Sant Lluc. 

La relació detallada dels actes singulars 
la podeu consultar a l’annex 6.

C ursos i tallers 
Durant l’any 2017 s’han dut a terme 
diversos cursos i tallers, els quals ja tenen 
una llarga tradició a l’Ateneu, agrupats en 
dos tipus de cicles: 

 – El cicle «Conversa en…», que ofereix 
grups de conversa en anglès, fran-
cès, alemany i italià, que han seguit 
57 alumnes en el curs 2016-2017, i 
al qual se n’han inscrit 43 per al curs 
2017-2018.

 – I el cicle «Conèixer», que aprofundeix 
en el coneixement d’alguna matèria. 
En el període 2016-2017 es va fer el 
curs “Repúbliques”, amb 61 alumnes, 
mentre que en el període 2017-2018 
s’està fent el curs d’història “Dones 
repensant la història”, on s’han inscrit 
un total de 48 alumnes.

D’altra banda, al mes de setembre 
d’enguany s’ha iniciat el taller d’edició 
“Viquipèdia: l’Ateneu al món”, a càrrec 
d’Ester Bonet, filòloga i viquipedista 
acreditada, amb 10 participants. 

També al setembre va tenir lloc la primera 
trobada de Scrabble en català, a proposta 
del soci Armand Sanmamed. 
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4BIBLIOTECA  
I ARXIU  
HISTÒRIC
La Biblioteca i Arxiu Històric de l’Ateneu és un dels eixos principals de la 
institució, altament valorat entre els socis i d’una gran riquesa patrimonial. 
La Biblioteca està especialitzada en història de la cultura, les idees i la 
societat catalanes del segle xix i principis del xx. 

Disposa d’un fons que supera els 250.000 volums, un 30% del qual no es troba 
en altres biblioteques. Per aquest motiu, la participació en projectes col·labo-
ratius amb altres biblioteques patrimonials, la digitalització dels seus fons 
bibliogràfics i el fet de posar-los a l’abast de la societat són eixos de treball 
fonamentals.

Durant el 2017, s’han portat a terme tres accions importants i significatives 
per a l’accés i la difusió de les col·leccions i fons. S’ha canviat el sistema 
de catàleg de la Biblioteca, cosa que ha suposat una millora en l’accés als 
documents, i també s’han creat nous serveis en línia per als socis. S’han 
digitalitzat 1.500 cintes de gravacions de conferències celebrades a l’Ateneu 
entre els anys 1970 i 1990, dins del projecte Veus de la Transició, que compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Memorial Democràtic. 
Finalment, s’ha digitalitzat el fons Crexells, un dels fons personals més 
importants de l’Arxiu Històric.
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E ls serveis
La Biblioteca ha mantingut la seva tasca 
de centre d’informació orientat al públic 
investigador en general i, particularment, 
als socis de l’Ateneu, a través dels seus 
principals serveis:

 – Espai obert 86,5 hores setmanals de 
servei, i 350 dies l’any. Amb horari de 
9 a 21.30 h de dilluns a dissabte, i de 
10 a 21.30 h els diumenges i festius.

 – Consulta dels fons oberta a la comuni-
tat universitària, investigadora i a tota 
la ciutadania. 

 – Servei de préstec de documents, amb 
avís automatitzat de retorn, ús dels 
espais per a la lectura i l’estudi, i ús 
dels ordinadors, restringits als socis 
de l’Ateneu. 

 – Préstec interbibliotecari de documents 
entre els centres adscrits al Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Ca-
talunya.

 – Servei d’informació bibliogràfica per 
obtenir qualsevol informació o docu-
ment que es necessiti per als estudis, 
la investigació o el lleure, es trobi o no 
a la Biblioteca, mitjançant el préstec 
interbibliotecari.

 – Servei de reprografia amb impressió 
des dels ordinadors de la sala i foto-
còpies.

 – Servei de reproducció i còpies digitals 
de fons textuals i sonors patrimonials.

 – Servei d’acollida a l’usuari de la Biblio-
teca, per familiaritzar-lo en la col·lecció 
i els serveis.

Serveis de préstec de dispositius per 
carregar dispositius mòbils i de faristols 
per facilitar l’estudi i la feina.

L a col·lecció
La col·lecció de la Biblioteca es compon 
de dues gran àrees. 

D’una banda, l’àrea patrimonial, consti-
tuïda per documents que fonamentalment 
són un retrat de l’activitat intel·lectual, 
política i artística de la societat catalana, 
i de la recepció de la cultura i pensament 
europeus, durant el darrer terç segle xix  
i principis del xx. Aquesta col·lecció està 
tancada i sols creix si es rep un donatiu 
que completi la col·lecció existent.

De l’altra, l’àrea moderna, que es manté 
actualitzada amb els documents que 
s’editen sobre les dues àrees temàti-
ques que s’han definit com a prioritàries: 
documents per a l’estudi de la història de 
la societat del segle xix i el primer terç del 
segle xx, que complementen la col·lecció 
patrimonial, i documents sobre les huma-
nitats en general, especialment sobre la 
creació literària. 

Desenvolupament
de la col·lecció
La Biblioteca disposa del document 
Criteris de desenvolupament de la col-
lecció de la Biblioteca, elaborat durant 
el 2010 i al qual es pot accedir a través 
del web (http://www.ateneubcn.org/
sites/default/files/politica_desenvolupa-
ment_colleccio_v_1_0.pdf), per garantir la 
singularitat de la col·lecció, mantenir els 
rangs de prioritat de les diverses àrees 
temàtiques i seleccionar els documents 
que cal esporgar.

El 2016, es va ampliar la Comissió de 
Desenvolupament de la Política de la Col-
lecció amb socis experts en altres àmbits 
del coneixement. Aquesta Comissió va 
considerar oportú ampliar la col·lecció 
amb noves línies centrades en nous 

BIBLIOTECA 
I ARXIU 
HISTÒRIC
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moviments contemporanis de pensa-
ment, nova política, el gir social de l’art, 
l’ecologia i la sostenibilitat. Aquests 
criteris s’han aplicat en les adquisicions 
de l’any 2017. 

En xifres, la col·lecció s’ha vist ampliada 
en 1.456 títols nous al llarg de l’any, xifra 
molt similar a la dels anys anteriors:

 – 1.336 títols procedents de compra, 
390 dels quals a petició dels socis.

 – 120 títols procedents de donacions 
(documents publicats a partir de 1951).

Pel que fa a les publicacions periòdiques, 
es prioritza la continuïtat de les col·lec-
cions, tot i que actualment és un tipus 
de material que està sotmès a un can-
vi impor tant i cada vegada més l’oferta 
és digital.

Al llarg de l’any s’ha formalitzat la subs-
cripció de 7 títols nous: El Món d’Ahir, 
Enderrock, Descobrir Catalunya, Expe-
riències Descobrir, Contributions to Sci-
ence, Núvol, i 440 Clàssica & Jazz. En 
contraposició amb aquest fet, s’han 
donat de baixa 3 títols, perquè han dei-
xat de publicar-se o bé han canviat el 
seu format de publicació: Historia y Polí-
tica, Butlletí d’Escacs i The Wall Street 
Journal.

 

T ractament   
documental
Els darrers anys la Biblioteca s’està 
posant al dia en la informatització del 
catàleg, la qual cosa vol dir que, a més 
de catalogar els documents moderns que 
arriben, es van processant el conjunt de 
documents que componen la col·lecció.

L’any 2017 s’han introduït 25.265 nous 
volums al catàleg informatitzat, xifra 
molt superior a la de 2016, any en què 
s’hi van introduir 7.562 volums. Aquest 
augment es deu fonamentalment al canvi 
de catàleg, el qual introdueix les revistes, 
fins ara de gestió manual. Això suposa que, 
en tancar l’any, hi havia 150.663 obres al 
catàleg automatitzat, accessible a través 
del web de l’Ateneu i del catàleg col-
lectiu del Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya. 

D’altra banda, durant el 2017 s’han 
registrat 795 baixes, una xifra inferior a 
la de l’any 2016 (3.140). Una gran part 
d’aquestes baixes es produeixen per la 
recatalogació de documents procedents 
del magatzem extern. 

Així mateix, s’han rebut 79 donatius de 
documents patrimonials, aportats per 
socis o ciutadans que han confiat en el 
nostre paper de biblioteca de referència 
per al patrimoni bibliogràfic català. 

El dipòsit cooperatiu GEPA
L’any 2013 l’Ateneu signà un conveni amb 
el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, que renovà l’any 
2016 per a tres anys més, per poder fer 
ús gratuïtament del dipòsit cooperatiu 
GEPA, impulsat pel Consorci de Bibliote-
ques Universitàries de Catalunya. Aquest 
dipòsit cooperatiu de les biblioteques de 
Catalunya permet conservar de manera 
ordenada els documents de baix ús –que 
no s’han prestat mai– i, alhora, en garanteix 
l’accés de manera ràpida. 

Aquest traspàs anul·larà, amb el temps, el 
magatzem extern actual que té llogat l’Ate-
neu, el qual, a més del cost que suposa, 
no permet l’accés a la consulta dels do-
cuments. Aquests llibres s’hi van enviar 
durant les obres de rehabilitació i reestruc-
turació de la Biblioteca els anys 2007-2008.  
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Actualment, però, el seu retorn provoca 
importants problemes d’espai físic, ja que 
és difícil que la configuració actual dels 
espais del palau Savassona pugui acollir 
la totalitat de la col·lecció.

Durant el 2017, han retornat 4.850 docu-
ments. Cap d’ells, però, no s’ha pogut 
enviat al GEPA, ja que són documents 
patrimonials i s’han de quedar a l’Ateneu. 
Fins ara, el total de documents retornats 
del dipòsit extern llogat és de 24.850, 
dels quals 14.115 han estat traslladats al 
dipòsit cooperatiu GEPA.

D ifusió  
de la col·lecció
Centres d’interès 
Per fer més visible la col·lecció de la 
Biblio teca i posar l’accent en temàti-
ques d’actualitat, s’han continuat po-
tenciant els centres d’interès. D’aquesta  
manera, els documents surten del seu 
lloc habitual i són exposats temporal-
ment de forma visible i atractiva en di-
ferents espais de la Biblioteca. Aquesta 
tècnica és coneguda per la seva eficà-
cia, sobretot quan els centres es vincu-
len amb fets que passen a l’entorn de 
la Biblioteca, com poden ser els actes 
que organitza l’Ateneu, efemèrides o no-
tícies rellevants. Així, es difonen docu-
ments de la col·lecció que fàcilment po-
drien passar desapercebuts en el con-
junt de les prestatgeries.

Durant el 2017 s’ha intensificat el volum de  
centres d’interès i s’ha procurat fer-ne  
de vinculats a totes les activitats de 
l’Ateneu (vegeu-ne el detall a l’annex 7), 
amb la intenció de mantenir el volum de 
préstec de documents.

Mostres bibliogràfiques  
patrimonials
Des de la Biblioteca i Arxiu s’organitzen 
mostres bibliogràfiques patrimonials i de 
l’Arxiu Històric, en les quals els tresors 
s’exposen de forma documentada. 

L’any 2017 destaquen les següents ex-
posicions: 

 – «Josep Maria Roca i Heras, escrip-
tor i metge català (1863-1930)». A 
partir d’un dels fons personals que 
custodia l’Arxiu Històric, es va ela-
borar aquesta mostra sobre el perso-
natge esmentat. Roca i Heras és una 
figura destacada en la societat civil i 
intel·lectual catalana de l’època, ja que 
va ocupar càrrecs de relleu a diverses 
institucions ciutadanes. A l’Ateneu 
Barcelonès, va ser-ne president entre 
1908-1910 i entre 1914-1917, i va lide-
rar la Penya dels Vells, enfrontats amb 
el nou moviment cultural i ideològic, el 
noucentisme.

 – «Montserrat Roig i la Revolta de l’Ate-
neu Barcelonès». A través de material 
bibliogràfic i fons arxivístic, aquesta 
mostra completava l’exposició de 
l’entrada de carruatges. En aquest 
sentit, a la Biblioteca, s’hi podien veu-
re documents sobre el paper de Roig 
dins de la vida associativa de l’Ateneu 
i documents originals que ressenyaven 
la seva vida com a escriptora.

 – «Les llums de Rússia i l’Ateneu: la 
fascinació catalana per la Revolu-
ció d’Octubre». L’exposició, conce-
buda amb motiu del centenari de la 
Revolució Russa, també ha estat un 
complement de l’exposició de l’en-
trada de carruatges. En aquest sen-
tit, a través de documents bibliogrà-
fics s’ha pogut veure la recepció de 
les idees del bolxevisme a Catalu-
nya i com van reaccionar-hi els intel-
lectuals catalans.
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Préstec d’obres a  
exposicions externes
Fruit de la singularitat del fons patrimonial 
i artístic de l’Ateneu, el 2017 s’han cedit 
a altres entitats diverses obres per ser 
exposades: 

 – Obra prestada: Georges Perrot. Histoire 
de l’Art dans l’Antiquité: Egypte. Assyrie. 
Perse. Asie Mineure. Grèce. Etrurie. Ro-
me. T. V. Perse. Phrygie. Lydie et Carie. 
Lycie. Paris: Hachette, 1882-1911.
Per a l’exposició «Sumer i el paradig-
ma modern», cedida a la Fundació 
Joan Miró (Barcelona) del 26/10/17 al 
21/01/18. 

 – Obra prestada: Margarita Andreu. Ex-
terior edifici. 2005. Fotografia en color. 
Mides: 100 x 150.
Per a l’exposició «Margarita Andreu: 
recorreguts», cedida al Centre d’Art 
Tecla Sala (l’Hospitalet de Llobregat) 
del 16/02/17 al 28/05/17. 

 – Obres prestades: Carta de Josep M. 
Roca, president de l’Ateneu Barcelo-
nès, al cònsol de França, lamentant el 
bombardeig i destrucció de la catedral 
de Reims ([s. d.]; Carta de resposta del 
consolat general de França, a 2 d’octubre 
de 1914; i reproducció digital de les Co-
municacions de la Junta Directiva 1914.
Per a l’exposició «Mig Europa cau. Im-
pressions de Josep Pla sobre la Gran 
Guerra», cedida a la Càtedra Josep Pla 
i la Fundació Josep Pla del 16/06/2017 
al 06/05/2018.

D ades d’ús

Els canvis arquitectònics i funcionals, i la 
reorganització de la Biblioteca d’aquests 
darrers anys, també han ocasionat un es-
pectacular augment del seu ús: les xifres 

pràcticament es van doblar any rere any 
des del 2006 fins al 2009. I a partir de 
l’any 2010, les xifres s’han mantingut en 
una franja alta, amb petites fluctuacions 
entre un any i un altre.

El 2017 les xifres tornen a trobar-se en 
la franja alta, especialment en el nombre  
de visitants per dia o en el percentatge de  
socis que utilitzen el servei de préstec. 

Visitants
El nombre de persones que han acudit a 
la Biblioteca durant el 2017 ha estat de 
127.087, la qual cosa suposa un augment 
del 3,8% respecte a l’any 2016 (122.412) i 
un 12,7% en relació amb 2015 (112.795).

Si se’n fa un seguiment mes per mes, 
s’observen unes corbes que estan 
variant d’un any a l’altre, especialment 
als mesos d’estiu, que ja no marquen 
una davallada tan significativa.

Paral·lelament, és interessant observar 
com l’augment de la mitjana de visitants 
al dia ha passat de 322 l’any 2015 a la xifra 
rècord de 363 l’any 2017.

En aquest sentit, al llarg de l’any s’ha 
iniciat un estudi sobre els usos i serveis 
de la Biblioteca, per tal d’observar què cal 
millorar i adaptar a les noves necessitats 
dels usuaris. 

Préstec de documents
La quantitat de documents prestats l’any 
2017 ha estat de 15.024, la qual cosa 
suposa un descens de l'11,4% respecte 
a l’any 2016 (16.967).

El nombre de préstecs continua sent 
gairebé quatre vegades superior al dels 
que es feien fins al 2007 (4.484), any de 
la renovació de la Biblioteca. Aquest fet 
s’explica pels canvis introduïts, que han 
facilitat l’accés directe al fons modern; 
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per la nova política d’adquisicions, actu-
alitzada i d’acord amb la demanda dels 
usuaris, i per la promoció del fons mitjan-
çant centres d’interès.

L’any 2017 s’han mantingut les condicions 
del servei de préstec, anomenat «30 × 30», 
amb el qual es presten fins a 30 documents 
simultàniament per a un període de 30 dies. 
Aquesta condició es podria equiparar al 
préstec sense límit i té una gran acceptació 
entre els usuaris.

A partir de les dades de préstec, també 
es poden extreure diversos indicadors que 
ajuden a observar l’evolució i tendència de 
l’ús de la col·lecció de la Biblioteca: 

 – Grau de penetració de la Biblioteca en-
tre els socis de l’Ateneu: durant l’any 
2017 han estat usuaris del servei de 
préstec el 33,5% dels socis. Aquest 
percentatge és alt, si es compara amb 

altres biblioteques. Mostra que els so-
cis especialment valoren aquest servei 
i, alhora, que la col·lecció s’ajusta a les 
seves necessitats i inquietuds.

 – Intensitat de l’ús del servei: cada usuari 
ha agafat en préstec una mitjana de 12,6 
documents durant l’any 2017. Aquesta 
mitjana també és molt alta en relació 
amb altres biblioteques.

La Biblioteca al món digital
El 2017 ha suposat la migració del catàleg 
de la Biblioteca a un nou programari lliure. 
El canvi va tenir lloc el 6 de juny. 

Els motius pels quals s’ha dut a terme 
aquest canvi són els següents: 

 – Creació de serveis digitals per als so-
cis, ja que a partir d’ara els socis po-
den fer gestions digitals a través del 
nou catàleg. Amb la seva sessió valida-
da poden renovar, reservar i consultar 
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els llibres que tenen en préstec. A més, 
de manera fàcil poden fer sol·licituds 
de compra o elaborar llistes de docu-
ments en funció dels seus interessos. 

 – Adaptació a les noves normes de ca-
talogació internacionals. La Biblioteca 
forma part del Catàleg Col·lectiu de Bi-
blioteques Universitàries de Catalunya, 
i l’any 2017 tots els membres d’aquest 
catàleg s’han hagut d’adaptar a les no-
ves normes de catalogació. El nou ca-
tàleg ha permès la ràpida adaptació a 
les noves normes per part de l’Ateneu. 

 – Estalvi econòmic, ja que el nou catàleg 
té uns costos inferiors de manteniment, 
perquè està elaborat amb programari 
lliure, desenvolupat per comunitats 
d’usuaris. 

 
El web del nou catàleg de la Biblioteca 
ha rebut 66.940 visites al llarg de 2017, 
un 76% més que l’any 2016 (38.032), i ha 
experimentat un descens del 20,3% pel 
que fa als usuaris únics.

D’altra banda, s’ha continuat impulsant el 
blog Llegeix B@rcelona, canal per promo-
cionar la lectura entre els ciutadans barce-
lonins, creat i actualitzat de forma conjunta 
entre la Biblioteca de l’Ateneu i el Consor-
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ci de Biblioteques de Barcelona, concre-
tament amb les biblioteques Juan Marsé 
(Carmel), Albert Pérez Baró (Montbau), Can 
Mariner (Horta) i Mercè Rodoreda (Guinar-
dó). Durant l’any 2017 aquest subportal 
ha rebut 15.707 visites de 5.681 usuaris 
únics. Aquestes xifres suposen un impor-
tant descens del 38% tant en les visites 
com en els usuaris únics respecte a l’any 
2016 (25.310 visites i 9.106 usuaris únics). 

Accés al blog: www.llegeixbarcelona.net.

P rojectes  
patrimonials
Al llarg dels anys, l’Ateneu Barcelonès ha 
acumulat un important patrimoni bibliogràfic 
i arxivístic. Per tal de garantir-ne la preser-
vació i, alhora, facilitar-ne l’accés obert a 
tota la ciutadania, especialment investiga-
dors, aquests darrers anys s’han impulsat  
diversos projectes de recuperació, digi-
talització i difusió de llibres i documents  
singulars i únics, ja siguin propis o bé coo-
peratius amb altres centres patrimonials.
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«Apadrina un llibre!» 
A finals de l’any 2010 es va iniciar el 
projecte «Apadrina un llibre!», el qual 
pretén, a partir d’una iniciativa de parti-
cipació, preservar i assegurar la conser-
vació de les obres bibliogràfiques patri-
monials de més valor, com a pas previ a 
la tasca de difondre-les quan es trobin 
digitalitzades. 

Per poder iniciar aquest projecte, prèvia-
ment es va dur a terme un estudi que va 
permetre conèixer quina era la situació dels 
3.000 volums que conformen la col·lecció 
de reserva impresa de l’Ateneu, i establir 
prioritats d’actuació, segons l’estat de les 
obres i el cost de recuperar-les.

Les campanyes es van iniciar l’any 2011 
i s’han anat configurant de maneres 
diverses, al llarg de tot l’any o en moments 
concrets com Sant Jordi o Nadal. 

La Festa del Padrí, organitzada gairebé 
cada any, ha permès que els ciutadans 
i socis que han apadrinat llibres puguin 
observar-ne els resultats de primera mà. 

Els dos darrers anys s’han prioritzat les 
campanyes entre persones vinculades 
amb les tertúlies i seccions de l’Ateneu. 
Fruit d’aquesta campanya, durant el 2017 
s’ha restaurat una nova obra. 

L’obra apadrinada és: Llull, Ramon. Beati 
Raymundi Lulli... Logica nova. Palmae 
Balear: ex typis Michaëlis Cerda & Antich 
& Michaèlis Amoròs..., 1744. [GOd 991]

Ramon Llull va escriure la Lògica nova 
a Gènova l’any 1303; per això presenta 
la configuració de les Arts de la fase 
ternària, descrites a les etapes de l’Art. La 
lògica lul·liana és «nova» perquè vol reglar 
la correcció no del llenguatge, sinó de la  
nostra comprensió de la realitat, cosa que 
no deixa de ser una pretensió bastant 

insòlita en la història de la lògica. Però, si 
és evident que per assolir tal fi no es pot 
deixar d’utilitzar el llenguatge, això per a 
Llull era una qüestió de «segones inten-
cions», imperfectes en tant que depenen 
de les «primeres intencions» de l’enteni-
ment mateix.

L’import de la restauració ha estat de 550 €.  
I s’ha restaurat amb el suport de la tertú-
lia Espai Ateneu: Mercè Álvarez Urgellés, 
Joan Carles Badosa Puig; Manuel Ba-
ratech Sales, Julia Behar Algranti, José 
Boya, Rosa Escarp Pardell, Olga Eyre 
Estrada, Maria Dolors Huguet, Almuth 
Gessner Frankhaenel, Magín Esteban 
Lardiés Buil, Josep Rubio, Josep Maria 
López Llaví, Josep Maria Martí, Ernesto 
Muratet Pinto, Jordi Oliva, Maria Luisa 
Ordóñez, Mercedes Pastor Estupiña, 
Aurèlia Serra Gasulla, Carmen Vaqueiro 
Martínez, Edelmiro Vergés Torres, Mariona 
Zapata i Laura Llorens Tortosa.

Des que s’inicià aquest projecte s’ha 
aconseguit la participació de 271 padrins, 
que amb la seva aportació de més de 
21.600 € han apadrinat 63 obres en la 
seva totalitat, que ja han estat restau-
rades, i 12 obres de manera parcial. 

Per obtenir-ne informació detallada i ac-
tualitzada, es pot consultar el web de 
l’Ateneu (www.ateneubcn.org).

Catalogació del patrimoni 
Uns dels grans valors de la Biblioteca 
és el seu fons patrimonial comprès entre 
els segles xv i xix, el qual requereix ser 
catalogat, ja que no s’havia fet anteri-
orment. Aquesta tasca es fa de forma 
continuada i, tot i que fins a l’any 2010 
es van rebre ajudes externes de suport, 
des del 2011 s’ha fet exclusivament amb 
el personal tècnic i els recursos propis 
de l’entitat, motiu pel qual el volum varia 
substancialment entre un any i un altre, 
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a causa de les tasques que s’han de 
compaginar.

Durant el 2017, s’han catalogat 1.050 
volums, fonamentalment fullets jurídics 
del segle xvi al segle xviii, i fons patrimo-
nial del segle xix i principis del xx. 

Projectes digitals patrimonials
Durant el 2017 s’ha continuat amb les 
línies estratègiques, ja establertes an-
teriorment, per optimitzar els recursos 
en el moment de digitalitzar els fons 
patrimonials i garantir-ne la seva pre-
servació en format digital. En aquest 
sentit, destaca el fet que la Biblioteca 
de l’Ateneu participi en els projectes 
cooperatius més rellevants del país en 
matèria de patrimoni bibliogràfic. 

No hi ha hagut cap actuació de digita-
lització de monografies o publicacions 
periòdiques. 

El patrimoni digitalitzat de l’entitat es pot 
consultar a través de diversos portals o 
dipòsits digitals d’accés per Internet: 

 – Totes les col·leccions digitals de l’Ate-
neu es troben a la Memòria Digital de 
Catalunya, repositori cooperatiu que 
ofereix en accés obert les col·leccions 
digitalitzades relacionades amb Ca-
talunya i el seu patrimoni. En total, 
l’Ateneu hi ha aportat: 22 incunables, 
1.397 fullets, 1.447 manuscrits i 251 
monografies. Per accedir-hi es pot 
consultar l’adreça http://mdc.cbuc.
cat/index.php.

 – També es pot accedir a totes les col-
leccions digitals de l’Ateneu des de la 
biblioteca digital europea, Europeana 
(www.europeana.eu/portal/), on desta-
ca l’aportació del fons d’imatges de la 
Primera Guerra Mundial.

 – En temes específics, es participa amb 
projectes com l’ARCA (Arxiu de Revis-

tes Catalanes Antigues), on es poden 
trobar gran part de les capçaleres pa-
trimonials de l’Ateneu (www.bnc.cat/di-
gital/arca/); o la Càtedra Màrius Torres, 
on es troben les revistes modernistes 
de la Biblioteca (www.catedramarius-
torres.udl.cat/).

 – En el marc del Google Library Project, 
es pot accedir als prop de 12.000 vo-
lums que l’Ateneu va aportar a aquest 
projecte internacional.

 A rxiu Històric 
L’Ateneu disposa d’un arxiu històric de 
gran relleu per a l’estudi de la societat 
civil barcelonina dels segles xix i xx. Els 
fons estan constituïts per un conjunt de 
documentació generada per la mateixa 
institució al llarg de la seva història, i per 
la documentació provinent de diversos 
llegats personals i familiars de persones 
destacades en l’àmbit cultural i intel-
lectual català.

L’Arxiu Històric està compost per 122,5 me-
tres lineals de documents i 735.000 fulls, 
tots ells guardats en un dipòsit tècnica-
ment dotat per a la preservació apropiada 
dels materials, construït a finals del 2008. 
A aquest patrimoni, s’hi ha de sumar un 
fons digital de 25,5 TB, que l’any 2017 
s’ha ampliat en gairebé 0,25 TB, fruit dels 
projectes de digitalització i enregistra-
ment que s’estan duent a terme. 

L’any 2017, l’actuació més destacada ha 
estat la digitalització del fons Crexells, 
amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. En total 
s’han digitalitzat prop de 2.000 fulls 
d’aquest fons, que es posaran en accés 
obert al llarg de 2018. 



34

BIBLIOTECA 
I ARXIU 
HISTÒRIC

4
Paral·lelament, ha estat un any molt 
centrat en la millora dels processos 
de treball de l’Arxiu. S’ha continuat 
aplicant el pla de preservació digital 
i el marc de treball OAIS (segons la 
norma ISO 14721:2003). En aquest 
marc s’ha continuat participant en el 
projecte COFRE (Conservem per al Futur 
Recursos Electrònics) de la Biblioteca de 
Catalunya, amb el qual es garanteix la 
preservació dels materials digitals de 
l’Ateneu. En tancar l’any 2017, hi havia 
un total de 7,4 TB d’arxius patrimonials 
totalment preservats, que corresponen a 
les digitalitzacions efectuades en el marc 
del projecte Google Books i la Memòria 
Digital de Catalunya, entre altres. 

D’altra banda, s’ha continuat treballant 
amb l’Arxiu Administratiu de l’entitat, 
concretament amb l’ordenació, des-
cripció i creació de l’arxiu administratiu 
intermedi. Aquesta tasca és el pas previ 
necessari per garantir que la documen-
tació que es genera diàriament a l’entitat 
–susceptible de ser d’interès en el futur, 
com ara l’enregistrament de les activitats, 
els informes, les actes, etc.– es conservi i 
es traspassi amb lògica i ordenadament a 
l’Arxiu Històric, i se’n faciliti la recuperació 
posterior. Per engegar aquest projecte, 
l’any 2013 es va obtenir el suport de l’Ins-
titut Català de les Empreses Culturals del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, per disposar d’una consul-
toria externa que guia i forma l’equip de 
l’Ateneu en aquesta tasca.

També s’ha continuat amb l’ordena-
ció i organització de l’Arxiu Fotogràfic. 
Aquest apartat inclou el procés de difusió 
a Internet de les activitats que han tingut 
lloc a l’Ateneu des del 2006 fins a l’actua-
litat. Al llarg de l’any 2017 s’han penjat 
437 imatges, que es poden consultar a 
través de l’espai Flickr de l’Ateneu. 

L’ordenació i posada al dia de l’Arxiu faci-
lita la consulta dels materials que hi estan 
dipositats per part d’estudiosos i investi-
gadors. L’any 2017, s’han rebut 184 con-
sultes d’investigadors externs, un 26,9% 
menys que l’any anterior, i 358 consultes 
internes, un 25,4% menys que el 2016, 
relacionades amb el comissariat d’expo-
sicions, activitats culturals i altres projec-
tes propis.

L’ Arxiu  
de la Paraula
 
L’Arxiu de la Paraula és la plataforma web 
fruit de la digitalització i processament de 
tots els enregistraments sonors de les 
activitats efectuades a la institució des 
del 1973 fins a l’actualitat. 

Aquest projecte s’inicià a finals del 2011, 
i pretén recuperar i preservar un testimoni 
oral i històric de prop de 40 anys de con-
ferències i actes d’un relleu important per 
a la societat catalana.

L’any 2017, s’han digitalitzat amb recursos 
propis 286 cintes magnètiques, un 74% 
més que l’any anterior (164). Si se sumen 
les dades registrades durant els darrers 
anys, podem concloure que el projecte 
ha suposat l’arxiu i la descripció de 
1.283 obres. La plataforma, feta pública 
l’octubre de 2013, al llarg de l’any 2017 
ha rebut 17.333 visites de 5.750 usuaris. 

Projecte Veus de la Transició
D’altra banda, s’ha rebut el suport del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona, 
gràcies al qual s’ha creat una nova línia 
anomenada Veus de la Transició. 
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Veus de la Transició és un projecte de re-
cuperació de les gravacions que conserva 
l’Ateneu Barcelonès i que testimonia la 
construcció nacional de Catalunya en fi-
nalitzar el franquisme, l’anomenada època 
«de la Transició». Són cintes magnètiques 
de diàlegs, debats i conferències de 
diverses personalitats de rellevància, com 
Josep Maria Ainaud de Lasarte, Imma 
Albó, Heribert Barrera, Josep Benet, Max 
Canher, Santiago Carrillo, Jordi Maragall, 
Joan Reventós o Montserrat Roig, que 
estaven en una situació d’alta vulnerabi-
litat pel pas dels anys.

Amb la seva digitalització es recupera una 
part de la història recent molt rellevant, 
mostra de les reflexions en primera per-
sona i, alhora, nexe entre la societat civil 
i el poder polític, social i econòmic. 

El projecte consisteix en la digitalització, 
descripció i difusió a la xarxa de totes les 
gravacions sonores. Amb aquesta ac-
ció se’n poden analitzar els continguts, 
contextualitzant i explicant l’època de 
la Transició, a través del patrimoni do-
cumental de la institució i del testimoni 
directe enregistrat. També es pretén di-
fondre les gravacions oferint-les en obert 
a la xarxa, contribuint a crear nou co-
neixement entre diversos sectors de la 
societat. 

Al llarg de 2017, s’han digitalitzat 1.500 cin-
tes i s’ha actualitzat la plataforma de L’Arxiu 
de la Paraula, per millorar-ne les funci-
onalitats i assegurar la visualització de 
les gravacions i el fet de poder-hi ac-
cedir. 

Amb aquesta millora la plataforma 
també facilita l’accés a les conferències 
que s’ofereixen en streaming, la intero-
perabilitat amb altres plataformes com 
Europeana (la biblioteca digital europea) 

i l’accés als objectes digitals a través de 
la seva agrupació temàtica. 

Al llarg de 2018, el projecte continuarà 
amb la creació d’un documental interac-
tiu, on experts i conferenciants vius que 
van participar en les activitats enregistra-
des donin testimoni de per què eren im-
portants les qüestions que es tractaven. 
I es clourà amb una exposició pública a 
l’entrada de carruatges.

E l Consell 
Assessor
El Consell Assessor de la Biblioteca de 
l’Ateneu Barcelonès és un òrgan con-
sultiu que es constitueix amb la voluntat 
d’eixamplar la xarxa de complicitats amb 
diverses institucions i organitzacions del 
sector bibliotecari del nostre país i, a més, 
de rebre recomanacions per als projectes 
en què es treballa o sobre les futures línies 
d’actuació.

Durant el 2017, han format part del 
Consell Assessor les següents persones, 
algunes d’elles representants d’empreses 
i institucions, i d’altres com a experts en 
l’àmbit bibliotecari:

 – Ernest Abadal, degà de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona.

 – Ramon Alcoberro, exbibliotecari de la 
Junta Directiva (fins al març de 2017).

 – Núria Balagué, subdirectora del Servei 
de Biblioteques de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

 – Ramon Bosch, gerent del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
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 – Marta Cano, gerent del Servei de Bi-
blioteques de la Diputació de Barce-
lona.

 – Glòria Pérez Salmerón, presidenta 
de la IFLA, de la FESABID i anterior 
directora de la Biblioteca Nacional de 
España.

 – Ramon Ros, director tècnic del Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya.

 – Eugènia Serra, directora de la Biblio-
teca de Catalunya.

 – Anna Valls, directora del Centre de 
Documentació del Museu de les Arts 
Escèniques.

 – Josep Vives, cap del Servei de Biblio-
teques de la Generalitat de Catalunya.

El Consell Assessor es reuneix una 
vegada l’any. Paral·lelament, alguns 
dels membres del Consell col·laboren 
individualment amb l’Ateneu impulsant 
accions o projectes concrets.

A ctivitats  
complementàries
Des de 2017, la Biblioteca forma part del 
consorci Impact Centre of Competence 
in Digitisation. Aquest consorci facilita 
serveis, eines i suport en projectes de 
digi talització massiva, preservació digital 
i difusió del patrimoni. És una organitza-
ció sense ànim de lucre, en la qual par-
ticipen centres com la British Library o 
l’Instituto Cervantes.

Paral·lelament, la Biblioteca també ha 
participat en el congrés internacional IFLA 
World Library and Information Congress, 
celebrat a l’agost a Wroclaw (Polònia). 



37

12345678910AEE

5COMUNICACIÓ  
I DIFUSIÓ
Per tal de reforçar la visibilitat de l’entitat com a referent cultural i ciutadà i, alhora, 
difondre les activitats i esdeveniments culturals que s’hi duen a terme, des de 
l’Ateneu es fan un conjunt d’accions de comunicació que es complementen entre 
elles, amb una difusió que va molt més enllà dels mateixos socis de l’entitat.

L’any 2017, d’una banda, s’ha mantingut la presència diària a totes les agendes dels 
dia ris més importants del país i a les xarxes socials, i de l’altra, s’ha incrementat signifi-
cativament el nivell d’aparicions als mitjans de comunicació impresos i digitals (1.215).

A ccions de 
comunicació
Des de l’Ateneu es fan un conjunt d’accions 
de comunicació i difusió complementàries 
que pretenen arribar al màxim d’entorns 
ciutadans.

El web es manté com el referent comu-
nicatiu de l’entitat, permanentment ac-
tualitzat pel que fa a la difusió d’actes i 
informació institucional.

S’elabora un butlletí electrònic quinze-
nal per a subscriptors socis i no socis de 
l’entitat, i es mantenen les xarxes socials 
actives, a partir de les activitats que s’or-
ganitzen cada dia. 

S’elaboren materials gràfics específics 
per a determinats cicles o accions, entre 
els quals destaca el programa d’activitats 
mensual: es tracta d’un desplegable del 
qual es fan 6.000 exemplars cada mes 
i que es distribueix als centres culturals 

més importants de la ciutat i, mitjançant 
un mailing, a 4.000 persones. 

Les agendes dels mitjans de comunica-
ció s’actualitzen diàriament, s’organitzen 
rodes de premsa i s’emeten comunicats 
de forma periòdica.

En sentit invers, els mitjans també consi-
deren que l’Ateneu és un bon altaveu, com 
mostra el fet que és un dels 20 centres de 
la ciutat que disposa del dispensador d’in-
tercanvi de publicitat cultural Qltura, i com 
a «punt Time Out», un dels centres on es 
distribueix setmanalment aquesta revista 
cultural de la ciutat de Barcelona.

Cal destacar que es pot fer una visita 
virtual als espais més emblemàtics de 
l’Ateneu Barcelonès, a través del Google 
Street View: la Biblioteca, la sala d’actes 
Oriol Bohigas, la sala Verdaguer, la sala 
Pompeu Fabra, la sala de conversa, el bar 
i el jardí. Consultable a:
http://www.ateneubcn.org/noticies/visita-
virtual-ateneu-barcelones. 
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Paral·lelament, gràcies a la instal·lació, 
a finals de 2016, d’una nova càmera de 
gravació a la sala d’actes Oriol Bohigas, 
al llarg de l’any 2017 els actes més relle-
vants s’han pogut reproduir en streaming 
de forma habitual.

P resència
als mitjans
de comunicació 
Enguany s’ha aconseguit, de nou, que 
l’oferta i la programació cultural de l’Ateneu 
siguin un referent que apareix de manera 
regular i habitual als mitjans de comuni-
cació del país.

En aquest sentit, analitzant l’exercici 
2017, s’observa la tendència ascendent 
respecte als anys anteriors, amb una 
presència pràcticament diària a l’agenda 
dels diaris La Vanguardia, El Periódico i 
El Punt Avui, que ressenyen els actes de 
l’Ateneu.

A més, s’ha mantingut la presència per-
manent a les revistes Butxaca i Time Out, 
i a espais en línia com Agenda for Free, 
Barcelona Gratis, Buscaciència, Barcelona 
Free, La Cultura No Val Res, Guia.bcn i 
Gencat.cat (cultura), i Catorze.cat, i una 
presència notable al digital cultural Núvol, 
a Ara Llegim i a ElNacional.cat.

Cal destacar, també, l’impacte mediàtic 
que l’entitat ha tingut als mitjans audio-
visuals, entre ells Televisió de Catalunya 
- TV3, amb aparicions al Telenotícies, 
i Televisió Espanyola - TVE, Barcelona 
Televisió - BTV i 8TV; als diversos infor-
matius radiofònics de Ràdio Nacional 
d’Espanya, Catalunya Ràdio, RAC1, La 
Xarxa i la Cadena SER, i en agències 
de premsa com ara EFE, Europa Press 
i l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Pel que fa a les xifres, l’Ateneu ha apa-
regut en forma de notícia, ja sigui prota-
gonitzant-la o bé esmentat en el text, en 
1.215 ocasions, tant en premsa escrita 
com als mitjans digitals. Aquesta dada 
suposa un destacat ascens del 29,3% 
respecte a l’any 2016, que es va tancar 
amb un total de 940 aparicions. 
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Respecte a la premsa escrita, cal 
destacar la publicació de 544 notícies 
sobre actes organitzats exclusivament 
per l’Ateneu Barcelonès, la qual cosa 
suposa un augment significatiu del 
58,1% més respecte al 2016, any en què 
es van publicar 344 notícies sobre actes 
impulsats per l’entitat. 

L’evolució de l’impacte mediàtic anual i 
la comparació amb els darrers anys es 
poden veure a través de les dades reco-
pilades mes per mes i que s’exposen al 
gràfic. S’hi pot observar que, als mesos 
amb una activitat més destacable, 
augmenta l’impacte mediàtic.

Enguany, la presència mediàtica més 
destacada dels darrers anys ha coincidit 
amb el cicle «L'assalt al cel», les eleccions 
de l’Ateneu i diversos actes relacionats 
amb l’actualitat política del país.

Els mesos amb una rellevància mediàtica 
més alta han estat el gener (175 notícies), 
amb un acte que va comptar amb la 
presència d’Arnaldo Otegi; el febrer 
(137), amb la presència de polítics com 
Francesc Homs, Artur Mas, Albano 
Dante Fachin i Anna Gabriel; el març 
(132), a causa de les eleccions a la 
Junta Directiva de l’Ateneu, i el juny 
(98) i el novembre (120), amb la cele-
bració d’actes especials impulsats des 
de l’Ateneu, com ara l’entrega del XLVI 
Premi Crexells i l’Ou com Balla, o els 
Premis Ateneu.

La notorietat mediàtica més reduïda, un 
cop més, ha estat durant el mes d’agost 
(27 notícies) i el mes de desembre (55), 
mesos amb menys actes.

Notícies a la premsa escrita  
(impresa i digital)
Entre les notícies aparegudes en premsa, 
unes vegades de forma prèvia als actes, 

unes altres fent-se’n ressò, i d’altres res-
saltant-los en articles d’anàlisi poste rior, 
destaquen les informacions sobre els es-
deveniments següents:

 – Inici del cicle «L’assalt al cel», amb Ar-
naldo Otegi i David Fernández (109)

 – Eleccions a la Junta Directiva de l’Ate-
neu Barcelonès (77)

 – “Les Urnes a judici”, amb Francesc 
Homs i Artur Mas (43)

 – El Premi Crexells (28)
 – «L’assalt al cel», amb Anna Gabriel i Al-
bano Dante Fachin (21)

 – Dia de portes obertes per Sant Jordi (14)
 – El Dia de l’Ateneu i els Premis Ateneu (10)

També cal fer èmfasi en el ressò que han 
assolit actes que s’han organitzat en col-
laboració amb altres entitats, com ara el 
cicle BCNegra (28) o una roda de premsa 
del FC Barcelona (18). En la implicació de 
l’Ateneu en manifestos i accions promo-
gudes per altres entitats, com l’adhesió 
del món de la cultura en defensa de les 
llibertats, la democràcia i la situació política 
(55). I en la malaurada mort de l’exvicepre-
sidenta de l’Ateneu, Patrícia Gabancho (50). 

Notícies als mitjans audiovisuals
Pel que fa a l’impacte mediàtic als mitjans 
audiovisuals, cal subratllar l’emissió de 
notícies i programes sobre l’Ateneu Bar-
celonès en horari de màxima audiència, 
d’entre els quals destaquen: 

 – Notícies al Telenotícies, de TV3, sobre 
l’acte amb Arnaldo Otegi o les elec-
cions a la Junta Directiva de l’Ateneu. 

 – Debat a Catalunya Ràdio entre els can-
didats a presidir l’Ateneu.

 – Entrevista a Els matins, de TV3, al pre-
sident de l’Ateneu acabat d’escollir.

 – Reportatge sobre l’Ou com Balla a BTV 
i Vilaweb.

 – Notícia sobre el Campionat Interna-
cional d’Escacs 2017 a l’Ateneu, a TV3.
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D ifusió a la xarxa

Butlletí electrònic 
Per complementar la tasca de difusió de 
les activitats, l’Ateneu elabora un butlletí 
electrònic quinzenal, que s’envia a tots 
els socis, treballadors, entitats i patro-
cinadors. Les persones interessades en 
l’activitat cultural de l’Ateneu també s’hi 
poden subscriure. 

En acabar l’any 2017, hi havia un total de 
8.024 persones subscrites, un 10,4% més 
que el 2016 (any en què n’hi havien 7.266), 
de les quals 3.034 són externes a l’entitat. 

Cada butlletí inclou l’agenda dels actes 
més destacats, així com notícies, avan-
tatges, descomptes i altres informacions 
d’interès per als socis.

Xarxes socials
Coincidint amb la commemoració del 
cent cinquantè aniversari del naixement 
de la institució, a finals de l’any 2010, 
l’Ateneu va iniciar la seva participació en 
les xarxes socials. Aquesta presència ha 
crescut exponencialment des de llavors.

Evolució de seguidors a les xarxes socials

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Des. 2017Des. 2016Des. 2015Des. 2014Des. 2013Des. 2012Des. 2011Des. 2010

Twitter
Facebook

A través del Facebook i el Twitter s’informa 
puntualment dels diversos actes culturals 
de l’Ateneu, de les qüestions i avisos 
d’última hora, així com dels avantatges 
per als socis de l’entitat.

Aquestes dues xarxes socials s’han conver-
tit en una via de comunicació fonamental 
per a la institució, pel seu caràcter proper 
i directe amb els ciutadans, ja que també 
afavoreixen els comentaris que aquests fan 
de les activitats, cosa que ha permès obrir 
noves vies de crítica i opinió. 

Al llarg de l’any 2017 s’han mantingut els 
criteris amb els quals l’Ateneu difon les ac-
tivitats que organitza per mitjà de les xarxes 
socials, i que s’han complementat amb la 
difusió del seu patrimoni cultural. 

A finals de l’any 2017, el Facebook comp-
tava amb l’adhesió de 5.429 seguidors, un 
12,5% de persones més que respecte al 
2016, any en què es va situar en 4.827. 
Mentre que el Twitter comptava amb 
13.006 seguidors, un 15,5% més que 
en relació amb el 2016, any en què es va 
arribar a 11.259. Aquest creixement s’ob-
serva any rere any.
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Els vídeos més vistos durant l’any 2017 
han estat:

 – La via basca (10.114 visualitzacions)
 – Revolució social i/o estat propi (3.714)
 – El liberalisme català, a debat (2.145)
 – Sixena, un mal exemple (1.815)
 – Catalunya vista des de Madrid (1.399)
 – El gran debat (1.232)
 – Quebec: l’inèdit Discurs de la Victòria 
(1.169)

 – Debat dels candidats a la presidència 
de l’Ateneu (1.108)

 – Els ambaixadors (984)
 – Les urnes a judici (724)
 – Un segle xxi sense humanitats (625)
 – El protestantisme als Països Catalans 
(547)

E ntrevistes i  
rodatges a l’Ateneu
L’Ateneu Barcelonès s’ha convertit en 
un espai de confluència habitual de 
productores, mitjans de comunicació i 
entitats que utilitzen els espais del palau 

Dins el Twitter, s’ha mantingut l’eti-
queta #ateneubcn, per tal de catego-
ritzar totes les informacions publicades 
en aquesta xarxa social sota la mateixa 
marca i fer-ne el seguiment. Gràcies a 
aquesta etiqueta, els usuaris poden con-
sultar totes les piulades en què s’hagi 
esmentat l’Ateneu que han tingut lloc 
durant l’any. 

A més, s’ha impulsat la presència a 
l’Instagram, una aplicació que permet 
fer fotografies i, finalment, mostrar-les i 
compartir-les amb seguidors, ja sigui a 
la mateixa plataforma Instagram o a les 
xarxes socials. Amb aquesta eina s’han 
ensenyat els diversos racons i detalls del 
palau Savassona, seu de l’Ateneu, així 
com els actes culturals de l’entitat. 

Finalment, cal destacar que els contin-
guts del Canal Ateneu al Youtube s’han 
potenciat de manera molt rellevant. Cada 
setmana augmenten els vídeos consul-
tables, gràcies a l’enregistrament de 
les principals conferències i actes que 
tenen lloc a la institució. Això ha permès 
arribar a tota la ciutadania i difondre les 
conferències en vídeo, gratuïtament i de 
manera oberta per a tothom. El patrimoni 
cultural s’ha difós a Twitter acompanyat 
de l’etiqueta #arxiudelaparaula

En tancar l’any 2017, el Canal oferia 753 ví-
deos, 119 més que l’any anterior, i tenia 
1.176 persones subscrites, un 44,6% més 
que el 2016 (813), que en reben els con-
tinguts sistemàticament. 

D’altra banda, una mostra de la utilitza-
ció habitual d’aquest recurs per part dels 
ciutadans són les 64.213 visua litzacions, 
un 46,7% més que l’any 2016 (43.769), 
cosa que significa passar d’una mit-
jana mensual de 3.647 a 5.351 visua-
litzacions.

EVOLUCIÓ DE LES VISUALITZACIONS 
MENSUALS DEL CANAL ATENEU

Mitjana mensual 2012 1.330

Mitjana mensual 2013 2.636

Mitjana mensual 2014 3.926

Mitjana mensual 2015 3.462

Mitjana mensual 2016 3.647

Mitjana mensual 2017 5.351
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Savassona per fer-hi rodatges, entrevis-
tes i rodes de premsa. 

Al llarg de l’any 2017, han tingut lloc 40 ac-
cions d’aquests tipus als diversos espais 
de la institució, xifra molt similar a la d’anys 
anteriors.

S’hi han efectuat entrevistes al president 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, 
Oriol Illa; al fotògraf Jordi Borràs; a la 
pianista Núria Andorrà; al director dels 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Bar-
celona, Joan Llinares; als catedràtics de 
Dret Josep Joan Moreso i Mercè Barceló; 
a la directora de l’Arxiu Tarradellas, Mont-
serrat Catalan; als periodistes Salvador 
Llopart, Víctor Fernández, Ricard Ruiz, 
Ramon Besa, Hamza Yalçin; als escriptors 
Ramon Erra, Anton M. Espadaler, Marimén 
Ayuso, Teresa Solana, Suso de Toro, o al 
president de l’Assemblea de Còrcega, 
Jean Guy Talamoni.

També hi han tingut lloc nombroses 
rodes de premsa organitzades per 
associacions d’escriptors com el PEN 
Català o l’ACEC; per associacions i 
fundacions com la Fundació Jaume Bofill 
o el Gremi de Llibreters i Editors; per 
iniciatives de l’àmbit de la cultura com 
el Festival Temporada Alta, BCNegra o el 
Congrés de Cultura Catalana; per partits 
polítics com Esquerra Republicana de 
Catalunya o Catalunya en Comú, o per 
l’Assemblea Nacional Catalana.

A més, a l’Ateneu s’hi han rodat unes 
quantes entrevistes fetes per diversos 
mitjans televisius com TV3, el Canal 33, 
8TV, BTV, La 2, La 1, la XTVL i ITB3.

Per acabar, amb l’Ateneu com a plató, 
s’ha rodat un anunci de Western Union i el 
documental d’història del cinema català, 
dirigit per Àlex Gorina. També destaca 
el rodatge, a la Biblioteca, de diverses 
escenes del film de terror i fantasia Muse 
(2017), del director Jaume Balagueró.

 

E dicions  
de llibres
Completa l’activitat de difusió l’edició de 
llibres, fets per iniciativa de l’Ateneu o fets 
en col·laboració.

Al llarg de 2017 s’ha difós el llibre En de-
fensa de la cultura: damunt les espatlles 
de gegants. Es tracta d’una edició feta per 
l’editorial Arpa, amb la col·laboració de  
l’Ateneu, que va veure la llum a finals  
de 2016 i s’ha difós al llarg de l’any 2017. 
El llibre és un recull de cinc de les con-
ferències inaugurals del curs de l’Ateneu 
més rellevants, fetes pels presidents de 
l’entitat Àngel Guimerà, Valentí Almirall, 
Joan Maragall, Pompeu Fabra i Pere Co-
romines.

Paral·lelament, al mes de març es va 
editar el llibre de l’arquitecte Mateu Barba 
Un palau de Barcelona: història del Palau 
Savassona, seu de l’Ateneu Barcelonès. 
El llibre recull la història arquitectònica i 
social del Palau com si es tractés d’una 
«biografia». Va ser una edició que va 
poder veure la llum gràcies a l’acord de 
col·laboració amb l’editorial RBA.



43

12345678910AEE

6RELACIONS  
AMB ENTITATS 
L’Ateneu Barcelonès manté relació amb un ampli ventall d’entitats col·labo-
radores. Aquest intercanvi genera una trama de complicitats que reforça el 
caràcter obert de l’entitat.

C onvenis  
de cooperació 
L’Ateneu estableix convenis de coopera-
ció amb entitats amb les quals decideix 
cooperar amb caràcter permanent. També 
formalitza convenis puntuals per a l’in-
tercanvi de serveis, per a la programa-
ció d’activitats o per impulsar projectes 
conjunts. 

Durant el 2017 s’ha signat un nou conveni 
amb l’editorial Proa. Paral·lelament, s’han 

Entitats amb les quals hi ha conveni vigent en tancar l’any 2017

Associació d’Amics de la UAB Organització d’activitats

Associació Joan Manén Organització de concerts 

Associació Massià Carbonell Organització d’activitats 

Associació Poesia en Acció Organització d’activitats

Ateneo de Madrid Intercanvi de serveis i organització d’activitats 

Ateneu Alguerès Intercanvi de serveis

Ateneu de Maó Intercanvi de serveis 

Aula Màrius Torres Participació en projectes comuns 

revisat els convenis de cooperació ja esta-
blerts, molts dels quals han estat renovats 
o reformulats per tal d’actualitzar-los. 

També s’han iniciat converses per a esta-
blir convenis amb l’Institut Europeu de 
la Mediterrània, l’Institut Ramon Llull i la 
Fundació Centre Internacional de Música 
Antiga. Amb cadascun d’ells se signarà 
un conveni durant el primer trimestre de 
2018, previsiblement.
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Biblioteca de Catalunya Participació en projectes comuns

Centre de Lectura de Reus Intercanvi de serveis

Cercle Artístic de Sant Lluc Organització d’activitats

Cercle Cartòfil de Catalunya Organització d’activitats

Consorci de Biblioteques de Barcelona Participació en projectes comuns

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya Participació en projectes comuns

Consorci per a la Normalització Lingüística Intercanvi de serveis

Edicions Proa Organització d’activitats

Editorial Afers Edició premi Assaig Ateneu

Fundació Gran Teatre del Liceu Preus promocionals i organització d’activitats

Fundació RBA Organització d’activitats 

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica Organització d’activitats

Institut Cambó Organització d’activitats

Liceu Maragall Organització d’activitats

Llibreria La Central Adquisició de llibres amb descompte

Museu Nacional d’Art de Catalunya Organització d’activitats i assessorament tècnic

P articipació  
en consells  
i comissions
Així mateix, l’Ateneu forma part de 
consells i comissions que impulsen altres 
institucions.

Entre aquests destaca la coor-
dinació de la Delegació Territori-
al de la Ciutat de Barce lona de la Fe-
deració d’Ateneus de Catalunya.  
Així com la participació en el Consell de 
Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Barcelona Cultura, el Consell 
Assessor de la Facultat de Filosofia (UB), 
la Fundació Francesc Pujols, la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona, el 
Consell del Districte de Ciutat Vella o el 
Cercle del Museu d’Història de Barcelona. 

Alhora, l’Ateneu Barcelonès és una de les 
setze entitats que formen part del Grup 
de Presidents d’Institucions Barcelonines, 
anomenat G16. 

La Biblioteca de l’Ateneu, a més, és 
membre de la Comissió de Lectura 
Pública de l’Ajuntament de Barcelona.
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La seu de l’Ateneu és un edifici de les darreries del segle xviii, declarat monument 
històric nacional i inclòs al Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. 
Això fa que necessiti una renovació constant i acurada, amb obres de reforma 
arquitectònica, estructurals i de conservació.

D’altra banda, les noves necessitats i el gran ús que es fa de l’edifici de l’entitat 
provoquen que contínuament s’hi hagin de fer treballs de manteniment i d’adap-
tació als nous serveis i funcions.

L’ edifici
Obres de reforma patrimonials  
i estructurals 
L’Ateneu té un projecte global de reforma, 
elaborat pels arquitectes Manuel Brullet 
i Mateu Barba, que preveu tant la pre-
servació dels valors arquitectònics de 
l’edifici com les adaptacions als nous 
serveis i funcions de l’entitat.

El conjunt d’aquestes actuacions ha de 
facilitar que la configuració estructural i ar-
quitectònica del palau Savassona s’adeqüi 
a les noves necessitats tecnològiques i de 
servei que té l’Ateneu del segle xxi.

Aquestes reformes es duen a terme 
d’acord amb el finançament que s’obté 
específicament per a aquest fi i segons 
les prioritats que s’estableixen, amb l’ob-
jectiu d’arribar, amb el temps, a culminar 
la globalitat del projecte.

Aquests darrers anys s’han fet actu acions 
de molta rellevància: la restauració i reno-

vació de la Biblioteca i l’escala Jujol, els 
anys 2006-2008; la restauració de la 
doble façana del Palau i la reestructura-
ció de la planta baixa, l’any 2009-2010; 
la reconversió de l’envellida sala d’actes 
en un modern auditori, l’any 2010-2011, 
i la reforma de la sala Pompeu Fabra per 
acollir-hi actes públics, i la restauració de 
les prestatgeries que vesteixen la sala i 
acullen la rica col·lecció de revistes del 
segle xix i tota la documentació que té 
l’Ateneu relacionada amb la Mancomu-
nitat de Catalunya, els anys 2012-2014. 
Totes aquestes intervencions s’han fet 
gràcies al finançament de les entitats 
públiques –Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya i Ministerio de Educación y 
Cultura–, juntament amb patrocinis pri-
vats de gran relleu com la Fundació Banc 
Sabadell.

L’any 2017, s’ha realitzat el projecte 
arquitectònic de renovació dels espais 
Rogent, situats a la planta baixa, sota 
el jardí, fins ara molt deteriorats i sense 
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ús per part de l’Ateneu, finançat per la 
Direcció General de Patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya.

I, finalment, gràcies a una subvenció de 
l’Ajuntament de Barcelona, s’han reformat 
els serveis dels entresolats 3r i 4t, que 
cobreixen diverses sales públiques, 
per fer-los accessibles a persones amb 
mobilitat reduïda.

Conservació i manteniment
La conservació dels diversos espais del 
palau Savassona requereix constantment 
petites intervencions per mantenir l’edifici 
i el mobiliari en un bon estat de conser-
vació i ús. 

Entre les actuacions de conservació i man-
teniment més rellevants de l’any 2017, 
destaca l’actualització de les instal·lacions 
elèctriques de l’entitat, que, gradualment, 
es fan a totes les plantes de l’edifici. 

També s’ha instal·lat una font d’aigua per 
a ús de socis i visitants.

A rt i patrimoni 
Col·lecció d’obres artístiques
Al llarg de la seva història, l’Ateneu Barce-
lonès ha reunit una col·lecció patrimonial 
que inclou pintures, gravats, fotografies  
i escultures, i que en els últims temps 
s’ha enriquit de manera notable amb 

noves aportacions d’art contemporani, 
en molt bona part gràcies a la mediació 
d’Antoni Llena.

Algunes d’aquestes peces són murals 
pictòrics, com el d’Alfons Borrell situat a 
l’entrada de la sala d’actes Oriol Bohigas, 
o el de Frederic Amat que emmarca la 
porta de la Biblioteca, que els mateixos 
artistes han elaborat específicament per 
a l’espai on es troben i dels quals han fet 
donació a l’Ateneu.

D’altres són obres pictòriques o escultòri-
ques donades també pels mateixos artis-
tes o propietaris. Al llarg d’aquests darrers 
anys s’han rebut obres de Miquel Barceló, 
Jordi Benito, Narcís Comadira, Joan Fur-
riols, Ferran García Sevilla, Maria Girona, 
Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, 
Antoni Llena, Perejaume, Jaume Plensa, 
Albert Ràfols Casamada, Soledad Sevilla, 
Josep Maria Subirachs, Antoni Tàpies, 
Joan Pere Viladecans o Zush, entre altres.

Totes aquestes obres es poden veure al 
portal web Testimonis Artístics (http://tes-
timonisartistics.ateneubcn.cat/), fet públic 
el maig de 2016, amb un comentari crític 
de cada peça.

L’any 2017, fruit del conveni signat amb 
el MNAC l’any 2016, s’han restaurat dues 
peces del fons patrimonial de l’Ateneu: 
Retrat d’Ildefons Suñol, de Carles Vázquez 
(1914), i Retrat del Sr. Bea, mestre d’es-
grima, de Josep Cuchy (1880-1890).  

ADMINISTRACIÓ CONCEPTE IMPORT

Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB). Ajuntament de Barcelona

Projecte de millora de l’accessibilitat  
als serveis dels entresolats 3r i 4t

69.930,00 €

Aportacions al finançament de les obres 2017
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Totes dues ja es troben col·locades i reto-
lades degudament en llocs públics de 
l'entitat.

Altres accions artístiques 
L’any 2017, es va iniciar l’acolliment d’una 
peça artística d’una altra entitat per a un 
temps determinat.

És en aquest marc que s’ha fet la instal-
lació de la làmpada Dome-180, de 
Benedetta Tagliabue, a l’entrada de 
carruatges, amb motiu d’un acte del 
cicle «Art d’incògnit», de la secció d’Arts 
Visuals de l’Ateneu. La peça va ser cedida 
per un any per part de l’empresa Bover 
Barcelona Lights.

A més, es va iniciar la restauració de 
les rajoles originals col·locades al seu 
dia al vestíbul de l’Ateneu Barcelonès 
per Josep Maria Jujol, l’any 1906, en la 
reforma del palau Savassona, i que ac-
tualment s’han renovat. Són peces ela-
borades per Escofet i dissenyades per 
l’arquitecte J. Fabré Oliver per a la casa 
Rovira, de Piera (1904), i amb aquesta 
restauració passen a ser objecte de regal 
per part de l’Ateneu a persones d’una 
rellevància especial.

Finalment, l’any 2017 l’artista contempo-
rani i proper a les pràctiques conceptuals 
Ignasi Aballí i Sanmartí (Barcelona, 7 
d’agost de 1958) s’ha avingut a cedir la 

Josep Cuchy. Retrat del Sr. Bea, 
mestre d’esgrima (1880-1890).

Oli sobre tela, 97 × 68 cm.

L’any 1894, Josep Bea i Aragay, mestre 
d’esgrima, va entrar a formar part de 
l’Ateneu Barcelonès, quan la institució es 
trobava encara al Teatre Principal. Sabem, 
per la documentació fotogràfica, que a 
la planta baixa del palau Savassona hi 
havia les sales d’esgrima, el gimnàs i les 
dutxes. Bea va seguir exercint, potser 
diversos anys, fins a la proximitat de la 
proclamació de la Segona República. 

«Ja feia tres o quatre anys que freqüenta-
va la sala d’esgrima, instal·lada a la planta 
baixa, on ha continuat fins a època relativa-
ment pròxima. [...] El mestre Bea, que no te-
nia massa feina, no es va limitar a donar-me 
lliçons de floret, que era l’arma que jo havia 
triat, i la de més prestigi potser perquè és 
la més convencional de totes, sinó que, ple 
d’un zel paternal, va voler-me entrenar en 
el maneig de l’espasa francesa i del sabre.»

Carles soldevila, Del llum de gas al llum elèctric. 
Memòries d’infància i joventut (1951) 
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creació d’una obra única per a una zona 
emblemàtica del palau Savassona, l’espai 
d’accés a la sala d’actes Oriol Bohigas, 
amb una instal·lació d’una biblioteca de 
fulls solts en un marc integrat a la paret, 
els quals prenen sentit en el nou context 
creat per l’artista. La producció d’aquesta 
peça s’ha fet amb la col·laboració de la 
Fundació Banc Sabadell.

Exposicions 
L’any 2016 es va crear la zona expositi-
va de l’entrada de carruatges del Palau 
Savassona, amb l’objectiu de mostrar,  
de forma contextualitzada, el patrimoni de  
l’entitat, especialment aquell que sovint 
queda amagat en el fons de la Bibliote-
ca i l’Arxiu.

L’any 2017 s’han elaborat tres exposi-
cions:

 – «Ateneu Barcelonès, entitat cultu-
ral de referència», comissionada per 
Giovanni C. Cattini, es va inaugurar el  
22 de febrer de 2017, coincidint amb 
l’acte de presentació del llibre Política 
i cultura. L’ateneisme en la Catalu-
nya contemporània. Tant el llibre com 
l’exposició han comptat amb la col-
laboració de la Diputació de Barcelona. 

 – «Montserrat Roig i la revolta de 
l’Ateneu Barcelonès», comissionada 
per Maria Àngels Cabré i amb fotogra-
fies de Pilar Aymerich, es va inaugurar 
el 19 d’abril de 2017. La mostra recollia 
els fets més rellevants de l’escriptora i 
la seva vinculació amb l’Ateneu Barce-
lonès dels anys de la Transició.

 – «Les llums de Rússia i l’Ateneu: la 
fascinació catalana per la Revolució 
d’Octubre», comissionada per Ramon 
Breu i inaugurada el 10 de novembre  
de 2017, és un bon exemple de la influ-
ència i fascinació que la revolució bolxe-
vic va produir entre els socis de l’Ateneu 
Barcelonès de principis del segle xx.

8
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Xavier Muñoz i Puiggròs, 
vicesecretari
Jordi Coca, 
bibliotecari
Ramon Mir i Pipió, 
conservador
Joan Josep González i López, 
tresorer-comptador
Gonçal Mayos Solsona, 
vocal primer
Pilar Blasco i Prim, 
vocal segona
Toni Rodríguez Yuste, 
vocal tercera
Pep Martí i Vallverdú, 
vocal quart
Carles Santacana Torres, 
vocal cinquè
Carme Adzerias i Manresa, 
vocal sisena

Junta «Ateneu@ el teu»  
(abril 2017- març 2021)

Jordi Casassas Ymbert, 
president
Gemma Calvet i Barot, 
vicepresidenta primera

L’ORGANITZACIÓ  
DE L’ENTITAT 
L’Ateneu és una associació cultural, i la Junta Directiva, sorgida per elecció entre 
els mateixos associats, n’és l’òrgan de govern. Paral·lelament, l’entitat disposa 
d’un equip de gestió professionalitzat. 

L’any 2017, han tingut lloc les eleccions per escollir la nova Junta Directiva, de les 
quals va sortir guanyadora la candidatura presidida per Jordi Casassas Ymbert.

8

L a Junta Directiva
La Junta està composta per un equip de 
15 socis que, amb diverses responsabili-
tats, assumeixen el mandat per al període 
determinat als Estatuts.

L’any 2017 ha estat de traspàs entre dues 
juntes, ja que al mes de març hi va haver 
eleccions. 

Aquestes dues juntes, presidides per Jordi 
Casassas Ymbert, han estat constituïdes 
per persones diferents en cadascun dels 
mandats.

Junta «El teu Ateneu»  
(abril 2014 - març 2017)

Jordi Casassas Ymbert, 
president
Patrícia Gabancho, 
vicepresidenta primera
Enric Cirici, 
vicepresident segon (en substitució  
del traspassat Francesc Morata i Tierra) 
Bernat Castany i Magraner, 
secretari
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Carles Llorens i Vila, 
vicepresident segon 
Xavier Muñoz i Puiggròs, 
secretari
Pilar Blasco i Prim, 
vicesecretària
Jordi Coca, 
bibliotecari
Ramon Mir i Pipió, 
conservador
Joan Josep González i López, 
tresorer-comptador
Miquel Àngel Barrabia Aguilera, 
vocal primer 
Carme Adzerias i Manresa, 
vocal segona
Carles Santacana Torres, 
vocal tercer
Joan Maluquer i Ferrer, 
vocal quart 
Pep Martí i Vallverdú, 
vocal cinquè
Araceli Bruch i Pla, 
vocal sisena
Enric Cirici, 
vocal setè

Abans d’acabar l’any 2017, es va haver 
de lamentar el traspàs de Patrícia 
Gabancho, que havia estat vicepresidenta 
activa i compromesa amb la institució fins 
al darrer moment.

R esponsabilitats 
i comissions
Entre els membres que componen la 
Junta s’han distribuït altres competències. 
D’aquesta manera, tots ells tenen assignat 
algun tipus de responsabilitat, ja sigui par-
ticipant en les comissions permanents o en 
les comissions creades per a un objectiu o 
projecte específics, o bé fent de pont amb 
els socis i/o amb altres entitats.

Les comissions, algunes de les quals 
estatutàries, són els òrgans que fan un 
seguiment més acurat dels diversos 
àmbits de l’entitat i dels nous projectes, 
i agilitzen les decisions de la Junta en 
l’àmbit que els correspon. Aquestes co-
missions estan compostes per dos o 
tres membres de la Junta i dues o tres 
persones de l’equip tècnic responsables 
de l’àmbit específic de què es tracta en 
cada comissió.

Comissió Econòmica
La Comissió Econòmica està prevista 
estatutàriament i la integren el vicepre-
sident segon –Carles Llorens−, el treso-
rer-comptador −Joan Josep González−, 
els vocals Miquel Àngel Barrabia i Enric 
Cirici, la gerent i la responsable de l’àrea 
d’Administració. 

Aquesta comissió té la funció de prendre 
les decisions d’àmbit econòmic de 
l’entitat i fer-ne el seguiment. Es reuneix 
mensualment. 

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura està prevista 
estatutàriament i la conformen la vice-
presidenta primera –Gemma Calvet− i 
tots els ponents de les seccions. A 
més, hi assisteixen el secretari –Xavier 
Muñoz i Puiggròs–, dos vocals de la 
Junta Directiva –Joan Maluquer i Araceli 
Bruch–, la gerent i la responsable de 
l’àrea de Programació Cultural.

Aquesta comissió té la funció de coordinar 
la programació de les seccions, i sovint 
també programa actes especials o cicles 
conjunts. Es reuneix mensualment.

Comissió de Programació
La Comissió de Programació està 
com posta per la vicepresidenta primera 
–Gemma Calvet−, el secretari –Xavier 
Muñoz i Puiggròs–, dos vocals de la Junta 
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Directiva –Joan Maluquer i Araceli Bruch–, 
la gerent i la responsable de l’àrea de Pro-
gramació Cultural.

Aquesta comissió té la funció de prendre 
les decisions referents a la programació 
d’activitats de l’Ateneu, ja siguin pròpies 
o suggerides per tercers. També impulsa 
l’organització de cicles d’activitats i actes 
específics.

Comissió de Biblioteca
La Comissió de Biblioteca està integrada 
pel bibliotecari de Junta –Jordi Coca–, 
un vocal de la Junta Directiva –Carles 
Santacana–, la gerent i el director de la 
Biblioteca. 

Aquesta comissió te la funció de pren-
dre les decisions relacionades amb la 
Biblio teca i l’Arxiu, i fer-ne el seguiment.  
Es reuneix mensualment.

Comissió TIC
La Comissió TIC està integrada per 
la vicesecretària de la Junta Directiva  
–Pilar Blasco–, la gerent i el director de 
la Biblioteca.

Aquesta comissió té per finalitat poten-
ciar l’Ateneu en el món virtual (Internet, 
xarxes socials, etc.), i prendre les 
decisions relacionades amb la tecnologia 
i fer-ne el seguiment. La freqüència de les 
reunions varia en funció dels projectes 
que s’impulsen.

Comissió Laboral
La Comissió Laboral està integrada pel 
secretari –Xavier Muñoz i Puiggròs−, 
el tresorer-comptador –Joan Josep 
González–, un vocal de la Junta Directiva 
–Enric Cirici– i la gerent. 

Aquesta comissió te la funció de prendre 
les decisions relacionades amb els 
aspec  tes laborals de l’equip tècnic de 

l’Ateneu i fer-ne el seguiment. Es reuneix 
d’acord amb les necessitats que sorgeixen 
i, trimestralment, amb els Representants 
dels Treballadors.

D’altra banda, la Junta Directiva ha dele-
gat la representació davant les entitats 
culturals i cíviques de la ciutat i el país en 
dos membres de la Junta: Carme Adzerias,  
membre de la Junta Rectora de la Dele-
gació Territorial de la Ciutat de Barcelona 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya,  
i Joan Maluquer, enllaç amb l’àmbit univer-
sitari i amb la Fundació Francesc Pujols.

La Junta ha tornat a nomenar la sòcia 
Araceli del Barrio com a Síndica del Soci, 
figura regulada als darrers estatuts. La 
seva missió és defensar i protegir els 
drets dels socis, per la qual cosa canalitza 
les queixes que aquests puguin formular 
pel funcionament inadequat dels serveis 
de l’Ateneu o de les actuacions dels seus 
diferents òrgans, així com per les actituds 
entre els socis. Per facilitar la comunica-
ció es disposa d’una entrada específica 
al web (http://www.ateneubcn.org/area-
del-soci/sindica-del-soci) i de bústies a 
la seu de l’Ateneu.

E l Consell Social
El Consell Social de l’Ateneu Barcelonès és 
un òrgan consultiu que es constitueix amb 
la voluntat d’eixamplar la xarxa de complici-
tats de l’entitat en el món social i econòmic. 

Les persones que el componen són no-
menades per la Junta i renovades quan 
aquesta finalitza el seu mandat.

El Consell Social el conformen un ampli 
ventall de persones, algunes com a re-
presentants d’empreses i institucions, i 
d’altres a títol personal.
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Durant el període 2014-2017, el Consell 
So cial ha estat format per les persones 
següents: 

Salvador Alemany, 
president del Consell Social 
de la Universitat de Barcelona 
Ramon Armadàs, 
patró de la Fundació Damm
Norbert Bilbeny, 
president del Consell Social
Oriol Bohigas, 
president de l’Ateneu Barcelonès 
(2003-2011)
Rafael Borràs, 
vicepresident del Consell Social
Francesc Cabana, 
president de l’Ateneu Barcelonès 
(2011-2014)
Mariona Carulla, 
presidenta del Palau de la Música
Salvador Casals, 
president de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya
Jordi Casassas Ymbert, 
president de l’Ateneu Barcelonès
Carles Duarte, 
president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Beth Galí, arquitecta
Joan Carles García Cañizares, 
diputat delegat de Cultura 
de la Diputació de Barcelona
Joaquim Gay de Montellà, 
president del Foment del Treball 
Nacional
Jaume Lanaspa, 
director executiu de la Fundació 
Bancària La Caixa 
Miquel Molins, 
president de la Fundació Banc Sabadell 
Roser Ràfols, 
secretària del Consell Social
Dídac Ramírez, 
rector de la Universitat de Barcelona 

Ricardo Rodrigo, 
president de RBA Editores
Joandomènec Ros, 
president de l’Institut d’Estudis 
Catalans
Miquel Valls, 
president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona

Per al període 2017-2021, la Junta Direc-
tiva ha nomenat i ampliat els membres 
que conformen el Consell:

Salvador Alemany, 
president d’Abertis 
Ramon Armadàs, 
patró fundador de la Fundació Damm
Norbert Bilbeny, 
president del Consell Social
Oriol Bohigas, 
president de l’Ateneu Barcelonès 
(2003-2011)
Rafael Borràs, 
vicepresident del Consell Social 
Francesc Cabana, 
president de l’Ateneu Barcelonès 
(2011-2014) 
Gemma Calvet i Barot, 
vicepresidenta primera de 
l’Ateneu Barcelonès 
Mariona Carulla, 
presidenta del Palau de la Música 
Salvador Casals, 
president de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya
Jordi Casassas Ymbert, 
president de l’Ateneu Barcelonès 
Bonaventura Clotet, 
president de la Fundació Lluita 
contra la Sida
Carles Duarte, 
president (e. f.) del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (CoNCA)
Beth Galí, arquitecta 
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Juanjo Puigcorbé, 
diputat delegat de Cultura 
de la Diputació de Barcelona 
Joaquim Gay de Montellà, 
president del Foment 
del Treball Nacional 
Anna Gener, 
directora d’Aguirre Newman Barcelona
Jaume Lanaspa, 
director executiu de la Fundació 
Bancària La Caixa
Carles Llorens, 
vicepresident segon  
de l’Ateneu Barcelonès
Francesc Mateu, 
director d’Oxfam Intermón a Catalunya
Anna Mercadé, 
directora de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la Cambra 
de Comerç de Barcelona
Miquel Molins, 
president de la Fundació  
Banc Sabadell 
Montserrat Pinyol, 
secretària del Consell Social 
Ricardo Rodrigo, 
president de RBA Editores
Joandomènec Ros, 
president de l’Institut  
d’Estudis Catalans 
Marina Rossell, 
cantant 
Joan Torras, 
director general i tresorer 
de la Fundació Vila Casas
Miquel Valls, 
president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona

El Consell Social s’acostuma a reunir en 
plenari una vegada l’any. El 2017 ho va 
fer el 20 de novembre. Paral·lelament, 
alguns dels seus membres han estat 
cooperant en aspectes específics de 
l’Ateneu.

L’ equip 

L’equip tècnic de l’Ateneu ha viscut un 
canvi important, d’acord amb el procés 
d’actualització profunda que ha viscut 
l’entitat aquests darrers anys.

L’Ateneu ha estat objecte d’una reno-
vació i un creixement espectaculars en 
tots els aspectes, des de la renovació 
arquitectònica fins a la concepció d’una 
entitat oberta a la ciutadania, amb noves 
propostes culturals i nous serveis. 
Aquest creixement s’ha pogut produir 
gràcies a la professionalització i a la 
qualificació tècnica de tot l’equip.

Aquest canvi ha facilitat l’ampliació de 
l’acti vitat, la modernització dels serveis, 
la informatització de l’entitat, la seva  
actualització d’acord amb les noves 
regula cions legals i econòmiques, l’obten-
ció de recursos mitjançant patrocinis  
i subvencions, i l’obertura de l’entitat a 
la societat.

Aquesta voluntat ha suposat un procés 
de millora constant, aconseguit amb una 
formació específica i permanent de les 
persones de l’equip, segons la seva àrea 
de treball, i amb el reforç de les funcions 
transversals i la coordinació entre les 
diverses àrees funcionals. 

Els canvis esmentats van generar, al seu 
dia, la necessitat d’organitzar l’entitat en 
tres àrees funcionals, amb un respon-
sable d’àrea al capdavant de cadascuna 
d’elles, i una gerència, que té la respon-
sabilitat de coordinar i pautar la dinàmica 
diària de l’entitat i el conjunt de tasques 
que requereixen els serveis i les activitats 
que hi tenen lloc.
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Cultural

Àrees de treball
L’any 2017 l’equip de treball l’han confor-
mat 31 persones, distribuïdes entre les 
tres àrees funcionals de l’entitat.

Algunes persones de l’equip, a més de 
l’àrea en la qual es troben adscrites, 
desenvolupen tasques i funcions de 
caràcter complementari o transversal, 
tal com consta entre parèntesis.

 – Gerència: 
Eulàlia Espinàs

 – Àrea d’Administració General: 
Judith Garcia, cap de l’àrea
Gestió Administrativa –comptable  
i laboral–: 
Àngels Anguera i Gemma Morera 
(Atenció al Soci)

Gestió de Socis: 
Montserrat Llansola 
Serveis Generals: 
Montserrat Roig, responsable;  
Felip Artero; Manuela Cuesta;  
Pere Cusola; Andrés Gracia,  
i José Márquez
Manteniment de l’Edifici, Instal-
lacions i Equips Audiovisuals: 
Xavier Salvadó, responsable,  
i Lluís Barceló 

 – Àrea de Coordinació Cultural: 
Diana Cot, cap de l’àrea
Comunicació i Web: 
Daniel Corominas
Protocol i Atenció a la Junta Directiva:
Montserrat Franquesa
Regidoria d’Espais: 
Jordina Prats
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 – Àrea de Biblioteca i Arxiu Històric:
Lluís Vicente, director 
Processament Documental: 
Merche Blanco, responsable i gestió 
de drets d’autors 
Tècnics bibliotecaris i auxiliars –tas-
ques tècniques i atenció als usuaris–: 
Elena Álvaro, Laia Amorós, Lluís Bar-
ràs (captació de socis institucionals), 
Montserrat Caparrós, Nuara López, 
Margarida Massó, Laura Nieto i Adán 
Server
Arxiu Històric i Administratiu: 
Marta Bilbeny
Sistemes d’Informació i Tecnologia: 
Sergi Montes, responsable de pro-
jectes tecnològics; Pablo Casas, i 
Miguel Torrijos

Al llarg de l’any és habitual que es pro-
dueixin incorporacions de caràcter tem-
poral. D’aquesta manera, es reforcen els 
moments de feina més intensos i es co-
breixen les baixes laborals llargues.

Durant l’any 2017, les persones que de 
forma puntual han reforçat les tasques 
de la Biblioteca, l’organització d’activitats 
i l’Atenció al Soci són Miguel Alarcón, Anna 
Bastida, José Francisco Carrascosa, Mercè 
Comas, Ferran López i Francisca Lorite.

Paral·lelament, com s’ha vingut fent 
aquests darrers anys, s’han acollit diver-
sos estudiants en pràctiques:

Asvel-Gerard Gonzalvo, 
estudiant del grau de Documentació 
de la UB (octubre-desembre 2017)
Gonzalo Ossó, 
estudiant del curs «Dinamització, 
programació i desenvolupament 
d’accions culturals», de la  
Fundació Pere Tarrés (juny 2017)
Joselyn Romera, 
estudiant del grau 
d’Història de la UB (març-maig 2017)
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I ngressos
L’any 2017 els ingressos han estat un 
3,4% inferiors als de la previsió d’inici. 
Aquest fet s’ha produït fonamentalment 
per patrocinis finalistes que no s’han re-
but i, per tant, no s’han tirat endavant els 
projectes vinculats a aquests patrocinis.

Els darrers anys la distribució de la pro-
cedència dels ingressos ha anat variant, 
i cada cop guanyen més importància els 
ingressos procedents de les quotes dels 
associats. 

Aquest fet ajuda a enfortir l’entitat, ja que 
la seva dependència de recursos externs 
és reduïda, però alhora obliga a treballar 

9ASPECTES 
ECONÒMICS 
El finançament de l’Ateneu prové principalment dels recursos propis, especial-
ment de les quotes que abonen els socis. Aquest finançament es completa 
amb les subvencions que es reben de diverses administracions públiques i dels 
patrocinis privats i, en menys grau, dels espais que l’Ateneu lloga i arrenda.

Com a fidel reflex del canvi de l’entitat en aquesta primera dècada del segle xxi, 
el pressupost de l’Ateneu s’ha vist incrementat considerablement. 

La situació econòmica, però, no és diferent de la de l’època que s’està vivint 
i, aquests darrers anys, l’Ateneu s’ha hagut d’imposar, després d’uns anys de 
projecció a l’alça, el principi de contenció estricta. 

L’any 2017, s’ha acomplert l’objectiu de tancar el pressupost corrent anual 
de forma equilibrada, pràcticament sense dèficit.

intensament en els serveis i en la qualitat 
d’aquests per tal de mantenir el volum de 
socis. D’altra banda, aquesta circumstàn-
cia ha obligat a vincular les despeses de 
l’entitat als ingressos que es reben, motiu 
pel qual determinats projectes només es 
tiren endavant si prèviament s’obté el 
finançament corresponent.

L’any 2017 s’ha tancat amb un 67,3% 
d’ingressos procedent de les quotes 
d’associats, un 8,8% procedent de la 
venda de serveis (matrícules de tallers i 
cursos, lloguers d’espais, etc.) i un 23,9% 
procedent d’aportacions externes (sub-
vencions i patrocinis).
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Procedència dels ingressos (2017)

 Quotes associats 

 Venda de serveis (cursos, lloguers, etc.)

 Subvencions i patrocinis

67,3%

23,9%

8,8%

Subvencions públiques 
Les subvencions de l’any 2017, com ja 
havia passat els anys anteriors, s’han 
centrat en l’ajuda a l’activitat cultural i 
en projectes específics de la Biblioteca. 
Totes s’han concretat a partir de la reno-
vació d’alguns convenis i de concórrer 
a totes les convocatòries públiques on, 
per un motiu o un altre, l’Ateneu es po-
dia presentar: per organitzar determinats 
cicles d’activitats, per processar i digita-
litzar documents, per impulsar projectes 
específics, etc.

Les aportacions obtingudes per mitjà de 
les subvencions i convenis amb entitats 
públiques han disminuït un 7,2% en 
relació amb les de l’any 2016. L’any 2017 
s’han obtingut subvencions per valor de 
248.047,00 €, mentre que l’any 2016 es 
van obtenir 267.423,60 €. 

Destaca el fet que les subvencions 
actuals són molt més variades i disperses 
i, habitualment, per a una quantitat més 
reduïda, la qual cosa fa que la gestió ad-
ministrativa també sigui més complexa.

Patrocinis privats
Els patrocinadors privats han afavorit 
la relació de l’Ateneu amb nombroses 
empreses del sector privat, fet que ha 
permès crear espais de cooperació 
econòmica.

El 2017, seguint la constant dels últims 
temps, ha estat un any complicat per 
aconseguir nous patrocinis i, fins i tot, 
per mantenir-ne d’antics.

Lloguer d’espais
La política de cessió i lloguer d’espais 
dels darrers anys s’ha mantingut, i l’any 
2017 els resultats per aquests conceptes 
han tornat a créixer, amb uns ingressos 
de 49.270,57 €, un 4% més que l’any 
anterior, gràcies al lloguer nocturn 
d’espais per a rodatges.

L’any 2017, hi ha hagut 129 ocupa-
cions, de les quals 35 han estat cessions 
gratuïtes perquè han estat sol·licitades 
per socis col·lectius o entitats amb les 
quals l’Ateneu ha considerat oportú 
cooperar. Les 94 restants han estat de 
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Patrocinadors per a l’activitat de l’Ateneu 2017

ENTITAT CONCEPTE QUANTITAT

Fundació Bancària La Caixa
Conveni de Caixes, concertat pel Departament 
d’Economia del Govern de la Generalitat, destinat 
a la programació cultural i gestió dels serveis.

180.000,00 €

Fundació Banc Sabadell 
Edició del programa mensual d’activitats  
i projecte Aballí.

25.000,00 €

Fundació DAMM
Programació d’estiu al jardí i les activitats 
dirigides al públic jove.

25.000,00 €

TOTAL 230.000,00 €

Convenis i subvencions per a l’activitat de l’Ateneu 2017

INSTITUCIÓ CONCEPTE QUANTITAT

Ajuntament de Barcelona. 
Institut de Cultura de Barcelona

Conveni plurianual per a programació 
d’activitats i gestió dels serveis.

145.000,00 €

Generalitat de Catalunya.  
Departament de Cultura.  
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Pla d’actuacions en l’àmbit de la  
programació cultural per a l’any 2017.

67.500,00 €

Generalitat de Catalunya.  
Departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència.  
Memorial Democràtic

Subvencions a projectes d’activitats 
commemoratives, de recerca i de difusió 
de la memòria democràtica.

6.000,00 €

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura. 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per elaborar i millorar 
instruments de descripció i digitalització 
de fons del patrimoni documental en 
arxius d’entitats privades sense finalitat 
de lucre.

2.547,00 €

Diputació de Barcelona. 
Àrea de Biblioteques

Conveni per a la informatització de regis-
tres bibliogràfics.

15.000,00 €

Diputació de Barcelona. 
Àrea de Presidència

Memòria viva de la Transició. 12.000,00 €

TOTAL 2016 248.047,00 €
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pagament, un 28% més que l’any 2016 
(73). S’ha de remarcar que una trentena 
de les sol·licituds de lloguer rebudes no 
s’han pogut satisfer perquè l’espai estava 
ocupat per la mateixa activitat cultural 
de l’Ateneu.

D espeses
Les despeses de l’Ateneu reuneixen la 
totalitat del seu moviment comptable al 
llarg de l’any, des de les despeses de 
manteniment i recursos humans, fins a la 
globalitat d’activitats, serveis i projectes. 

L’objectiu prioritari de cada any és 
que aquestes despeses no superin els 
ingressos. Gràcies al seguiment proper 
dels ingressos i controlant i ajustant 
les despeses de forma paral·lela als 
ingressos que s’obtenen, un any més 
la despesa s’ha ajustat als ingressos 

obtinguts amb una desviació positiva 
de 43.206,75 €, equivalent al 2% del 
pressupost, que permet tancar l’exer-
cici comptable, un cop sumades les 
amortitzacions, amb un petit dèficit de 
1.708,44 €.

S’ha de remarcar que la contribució de 
l’equip, juntament amb la contenció 
per part dels ponents de les seccions 
i dels membres de la Junta, ha estat 
un factor decisiu per tal d’aconseguir 
aquest objectiu. 

En termes generals, les despeses del 
2017 han estat un 3,9% inferiors a les de 
la previsió d’inici. 

A continuació, es presenten les dades de 
liquidació del pressupost de 2017, con-
trastant l’execució amb la previsió, junta-
ment amb el balanç de situació abreujat 
i el compte de resultats al tancament de 
l’exercici, a 31 de desembre de 2017, re-
visat pels auditors.
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T ancament econòmic de l’any 2017  

Liquidació del pressupost de l’any 2017

INGRESSOS
PRESSUPOST 
APROVAT 2017

PRESSUPOST 
EXECUTAT 2017

QUOTES 1.341.470,00 1.364.254,67

Quotes altes de socis 10.200,00 11.987,08

Quotes socis ordinaris individuals 1.119.080,00 1.118.306,09

Quotes socis ordinaris col.lectius 19.190,00 23.256,00

Quotes socis alumnes Escola d'Escriptura 193.000,00 210.705,50

SERVEIS ATENEU 78.669,09 91.225,74

Matrícules tallers i cursos AB 26.765,00 20.954,42

Lloguer d’espais i calaixos 45.253,14 59.061,57

Serveis Biblioteca 4.900,00 5.452,60

Ingressos per activitats 1.212,00 1.878,00

Altres (minutes, honoraris, etc.) 538,95 3.879,15

ARRENDAMENTS 87.503,39 87.437,21

Restaurant ATN 50.479,80 50.329,88

Bar cafeteria 18.000,00 18.000,00

5a planta (associacions) 9.106,32 9.219,41

Altres locals i despatxos 9.917,27 9.887,92

SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS 263.341,00 248.047,00

Govern central 35.841,00 0,00

Generalitat de Catalunya 67.500,00 76.047,00

Diputació de Barcelona 15.000,00 27.000,00

Ajuntament de Barcelona 145.000,00 145.000,00

PATROCINIS 271.000,00 236.555,11

Fundació Bancària La Caixa 180.000,00 180.000,00

Altres 91.000,00 56.555,11

CAPTACIÓ PER A PROJECTES EXTRAORDINARIS 56.900,00 755,00

«Apadrina un llibre!» 5.000,00 755,00

Digitalització fons audiovisual 6.000,00 0,00

Càtedra Barcelona 45.900,00 0,00

TOTAL 2.098.883,48 2.028.274,73
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DESPESES
PRESSUPOST 
APROVAT 2017

PRESSUPOST 
EXECUTAT 2017

RECURSOS HUMANS 1.111.206,38 1.114.515,18

Contractes laborals (cost empresa) 1.038.636,53 1.029.845,60

Premi de Nadal 8.448,00 8.184,00

Formació continuada 2.500,00 2.684,00

Substitucions i tasques de reforç 6.500,00 10.239,41

Vigilància i seguretat 55.121,85 63.562,17

ASSEGURANCES 15.500,00 15.626,56

CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS 304.991,16 321.785,78

Neteja 115.000,00 119.717,48

L’edifici al dia (reparacions i manteniment) 50.068,90 56.682,29

Manteniments contractats a empreses 36.259,00 35.663,08

Altres (taxes i impostos, etc.) 700,00 1.756,78

Piano (rènting) 7.200,00 7.143,66

Aigua 12.438,26 11.843,84

Electricitat/Gas 83.325,00 88.978,65

ADMINISTRACIÓ 36.523,02 54.189,24

Material papereria i fungible 9.090,00 9.667,26

Trameses postals i paqueteria 2.020,00 4.978,62

Fotocopiadora: lloguer i fotocòpies 15.800,00 11.042,73

Memòria anual 2.846,03 2.975,45

Altres (eleccions, taxes i anuncis oficials) 2.727,00 15.061,61

Despeses dels lloguers 4.040,00 10.463,57

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 94.658,75 87.631,52

Projecte @teneu Hub 23.050,00 14.265,90

Manteniment web i equips 25.700,00 27.284,26

Actualització programaris actuals 2.870,65 3.246,83

Preservació arxius digitals 10.616,10 8.577,02

Ordinadors i servidor (rènting) 11.422,00 12.859,68

Comunicacions (centraleta, telèfon, fibra...) 21.000,00 21.397,83

DESPESES INSTITUCIONALS 59.052,98 45.249,74

Relacions institucionals 4.000,00 4.928,32

Quotes associatives 552,98 605,00

Entitats vinculades 54.500,00 38.557,19

Herències i llegats 0,00 1.159,23

PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ 29.408,30 28.934,23

Auditors 7.630,32 7.944,66

Laboral: gestoria i assessoria 8.556,48 8.505,09

Serveis jurídics i gestoria API 10.040,00 9,196,64

Prevenció riscos laborals 3.181,50 3.287,84

COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS 37.593,00 35.865,24

Comptes i comissions 4.500,00 4.784,14

Pòlissa crèdit 3.500,00 3.051,38

Interessos bancaris 29.593,00 28.029,72
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COMUNICACIÓ GENERAL 26.846,50 24.013,88

Reportatges fotogràfics 2.676,50 235,99

Materials gràfics generals 5.050,00 5.937,10

Trameses i publicitat 12.120,00 12.897,15

Atenció als socis: campanyes, visites, etc. 4.000,00 2.228,75

Edicions de llibres 3.000,00 2.714,89

BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 140.963,38 101.639,41

Subscripcions 21.000,00 21.913,85

Adquisició de nou fons 23.000,00 19.728,86

Serveis custòdia i retorn de llibres 8.000,00 7.719,03

Conveni CBUC (catàleg col·lectiu informatitzat) 5.260,38 5.511,00

Preservació de fons patrimonial 43.169,00 7.890,45

Manteniment programari bibliotecari 2.400,00 2.420,00

Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu 6.634,00 6.615,49

Gestió donatius (taxació, transport, etc.) 1.500,00 137,56

Nous serveis als usuaris 9.000,00 1.226,57

Difusió fons patrimonials 16.000,00 28.476,60

Projecte Almirall 5.000,00 0,00

PROGRAMACIÓ 179.740,00 124.331,66

Cicles promoguts per la Junta Directiva 14.000,00 17.767,30

Premi Crexells 14.500,00 12.932,07

Dies de portes obertes 6.000,00 4.276,50

Programació realitzada per les seccions 32.400,00 28.129,07

Juliols a la fresca 6.500,00 5.708,38

Tallers i cursos 12.100,00 9.044,20

Equips tècnics (lloguer so, llum, etc) per activitats pròpies 5.000,00 8.185,25

Materials de difusió de les activitats (disseny i impressió) 34.340,00 33.615,01

Premi d’assaig 6.000,00 0,00

Dia de l’Ateneu 3.000,00 4.673,88

Càtedra Barcelona 45.900,00 0,00

ATENEU ART 29.400,00 31.285,54

Museïtzació de l’edifici 15.000,00 11.107,39

Exposicions temporals patrimonials 4.400,00 8.267,95

Altres accions artístiques 10.000,00  11.910,20

TOTAL 2.065.883,48 1.985.067,98

RESUM INGRESSOS – DESPESES CORRENTS

INGRESSOS 2.098.883,48 2.028.274,73

DESPESES 2.065.883,48 1.985.067,98

RESULTAT 33.000,00 43.206,75

AMORTITZACIONS / PROVISIONS -33.000,00 -44.915,19

TOTAL RESULTAT EXERCICI 0,00 -1.708,44
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Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2017

ACTIU Saldo a 31.12.2017

A. ACTIU NO CORRENT 10.037.944,37

I. Immobilitzat intangible -0,01

II. Immobilitzat material 353.606,05

III. Immobilitzat en curs 0,00

IV. Béns del patrimoni històric 9.663.461,87

VI. Inversions financeres a llarg termini 20.876,47

B. ACTIU CORRENT 549.023,41

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar        472.956,62   

V. Periodificacions a curt termini           6.310,97   

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents       69.755,82   

TOTAL ACTIU 10.586.967,79

PASSIU Saldo a 31.12.2017

A. PATRIMONI NET 9.480.672,10

A-1) Fons propis 3.779.177,82

I. Fons social 4.485.903,60

III. Excedents d’exercicis anteriors -786.989,18

V. Excedent de l’exercici 80.263,40

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 5.701.494,28

B. PASSIU NO CORRENT 484.590,48

II. Deutes a llarg termini 484.590,48

    1. Deutes amb entitats de crèdit 485.226,42

    2. Altres deutes a llarg termini -635,94

RESUM EXERCICI 2017 
(INCLOENT INVERSIONS I FINANÇAMENT)

PRESSUPOST 
2017

TANCAMENT 
2017

PRessUPosT exPloTaCiÓ   

iNGRessos 2.098.883,48 2.028.274,73

desPeses + aMoRTiTZaCioNs 2.098.883,48 2.029.983,17

RESULTAT ExPLOTACiÓ 0,00 -1.708,44

RESULTAT inCORPORAnT APORTACiÓ F. LA CAixA 2017 81.971,84 80.263,40

PRessUPosT d’iNveRsiÓ   

iNGRessos 162.958,16 162.958,16

desPeses 162.958,16 162.958,16

RESULTAT 0,00 0,00

PRessUPosT de FiNaNÇaMeNT   

iNGRessos 0,00 0,00

desPeses 105.645,33 105.645,33

RESULTAT -105.645,33 -105.645,33

TOTAL -23.673,49 -25.381,93
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 Saldo a 31.12.2017

Ingressos per les activitats 2.017.033,93

a) Quotes d’usuaris i afiliats     1.457.015,09   

d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions        230.000,00   

e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos        330.018,84   

6. Altres ingressos d’explotació 78.217,80

a) Ingressos per arrendaments          78.217,80   

7. Despeses de personal -1.059.763,19

8. Altres despeses d’explotació -894.579,75

9. Amortització de l’immobilitzat -346.299,28

10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats 315.903,98

a) Afectats a l’activitat pròpia 315.903,98      

13. Altres resultats -2.183,15

I. RESULTATS D’EXPLOTACIÓ 108.330,34

14. Ingressos financers 0

15. Despeses financeres -28.066,94

II. RESULTAT FINANCER -28.066,94

III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 80.263,40

19. Impostos sobre beneficis 0,00

IV. RESULTAT DE L’EXERCICI 80.263,40

C. PASSIU CORRENT 621.705,21

II. Deutes a curt termini 218.072,58

1. Deutes amb entitats de crèdit 118.072,58

2. Deutes amb empreses del grup 100.000,00

3. Altres deutes a curt termini                       –     

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 286.978,81

1. Proveïdors 163.021,82

2. Proveïdors, empreses del grup 38.557,19

3. Creditors diversos                       –     

4. Personal 17.949,97

5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques 67.449,83

V. Periodificacions a curt termini 116.653,82

TOTAL PASSIU 10.586.967,79

Compte de resultats abreujat a 31 de desembre de 2017
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V aloració 2017 

Per a l’any 2017 es van articular diverses 
línies d’actuació rellevants, d’acord amb 
els objectius establerts per a cada àmbit 
d’activitat.

El grau de consecució d’aquests objectius 
es pot considerar acceptable, ja que 
durant l’any 2017 s’han assolit la major 
part dels que s’havien proposat.

1 Intensificar la difusió de les activi tats, 
oferint en streaming les activitats més 
rellevants de la programació que es 
duen a terme a la sala d’actes Oriol 
Bohigas, a més de gravar-les en diferit.

L’any 2017 s’han emès els actes en 
streaming des de la sala d’actes Oriol 
Bohigas sense incidències, i les visua-
litzacions de les gravacions en diferit, a 
través del Canal Ateneu, han augmentat 
un 47%.

2 Mantenir i iniciar nous cicles de 
màxima actualitat que fomentin el 
debat social i la cooperació amb 
altres entitats.
L’any 2017, han tingut lloc tres cicles 
que han respost amb escreix a aquest 
objectiu: «L’assalt al cel», «Ateneu al 
món» i «Dones a la pales tra» (els dos 
darrers, amb previsió de continuïtat de 
cara a l’any 2018), molts d'ells orga-
nitzats amb cooperació amb altres 
entitats.

3 Redefinir el Premi Crexells, valo-
rant la participació dels lectors i 
les activitats de promoció lectora.
L’any 2017, s’han elaborat unes no-
ves bases (disponibles al web de 
l’Ateneu) per pautar el Premi a partir 
de l’any 2018, en les quals es pre-
veu la crida a la participació per part 
d’editorials i autors, el sistema parti-
cipatiu de selecció de les obres fina-
listes per part dels socis i els clubs 

10OBJECTIUS  
I ACCIONS  
RELLEVANTS 
2017 I 2018 
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de lectura de les biblioteques públi-
ques de Catalunya, la renovació del 
Jurat i l’organització d’una setmana 
d’actes de difusió de les obres que 
optin al Premi. 

4 Treballar les col·leccions singulars 
bibliogràfiques per donar-los valor 
social, digitalitzant la col·lecció de 
cintes audiovisuals que recullen 
totes les conferències que van te-
nir lloc a l’Ateneu en l’època de 
la Transició i produint dues expo-
sicions de difusió del patrimoni a 
l’entrada de carruatges, nou espai 
expositiu de l’entitat.
L’any 2017, s’han aconseguit dues 
subvencions públiques que han fet 
possible digitalitzar la totalitat de la 
col·lecció de cintes gravades (1.500). 
Amb aquesta preservació feta, se’n 
podrà treballar els continguts i donar 
a conèixer el valuós fons de què dis-
posa l’Ateneu, projectes que estan 
previstos per a l’any 2018.
També s’ha digitalitzat el fons Cre-
xells, un dels fons personals més im-
portants de l’Arxiu Històric de l’entitat.
Pel que fa a les exposicions, al llarg 
de l’any 2017, s’han dut a terme les 
tres exposicions de difusió del patri-
moni que s’havien previst.

5 Promoure el valor artístic del patrimo-
ni de l’entitat, amb l’acollida d’obres 
d’artista i la museïtzació d’ob jectes i 
entorns del Palau.
L’any 2017, s’han restaurat i col·locat 
en un lloc visible dues obres artísti-
ques del segle xix, gràcies a la col-
laboració amb el MNAC.
D’altra banda, diverses peces del pavi-
ment modernista, col·locat per Jujol, 
han estat restaurades amb l’objectiu 
de crear un objecte de regal per a per-
sones a les quals l’Ateneu vol significar.
Paral·lelament, l’artista Ignasi Aballí 

ha fet donació d’una instal·lació per 
ser exposada en un dels espais del 
Palau de forma permanent.

6 Millorar els serveis bibliotecaris, 
amb la renovació del sistema de 
catàleg de la Biblioteca i oferint un 
nou servei de llibres electrònics.
L’any 2017, s’ha renovat el catàleg 
de la Biblioteca, el qual permet ofe-
rir nous serveis en línia als usuaris i 
més personalitzats: renovar els prés-
tecs, fer consultes en línia, conèixer 
les novetats d’una forma més visual i 
manejable, etc.
Pel que fa al nou servei de llibres elec-
trònics, s’han continuat les gestions 
per establir un acord institucional que 
permeti sumar l’Ateneu al sistema pú-
blic de llibres electrònics, en lloc de 
crear-ne un de propi. Acord que en-
cara està per tancar. 

7 Augmentar els ingressos propis, 
per tal de poder mantenir el nivell 
d’activitat, intensificar les accions 
per ampliar les vies d’obtenció de 
recursos, ampliant els lloguers d’es-
pais i fent campanyes per a la cap-
tació de nous socis, tant individuals 
com col·lectius.
L’any 2017, s’han intensificat els llo-
guers de sales, cosa que ha fet aug-
mentar els ingressos un 35% res-
pecte al que estava previst.
Paral·lelament s’han aconseguit dos 
nous socis col·lectius i s’ha incre-
mentat un 1% el nombre de socis. 

8 Millorar l’atenció al soci i als ciu-
tadans, amb la implementació de 
la nova eina de gestió de socis, 
desenvolupant mòduls de serveis 
mitjançant el web. 
L’any 2017, la nova eina de gestió 
de socis s’ha implementat del tot i 
s’ha iniciat el desenvolupament dels 
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nous serveis personalitzats, com la 
passarel·la de pagament en línia. Ser-
veis que es continuaran ampliant du-
rant l’any 2018. 

9 Treballar per dotar l’Ateneu de nous 
espais destinats a noves necessi-
tats (arxiu per al fons patrimonial, 
revisió d’espais d’ús de la Biblio-
teca, espais per a tertúlies, sala de 
conferències, aules, etc.) i facilitar 
una reorganització funcional del pa-
lau Savassona.
L’any 2017, s’han dut a terme nom-
broses gestions amb les institucions 
públiques i empreses per tal d’acon-
seguir el finançament necessari per 
assolir aquest objectiu.

10 Garantir una gestió econòmica efi-
cient per tal de tancar el pressu-
post anual sense dèficit. 
L’any 2017, s’ha mantingut el segui-
ment acurat i els controls necessaris 
per aconseguir que la despesa no 
fos superior als ingressos obtinguts. 
L’any s’ha tancat correctament, amb 
un dèficit inferior a 10.000 €, una ve-
gada aplicades les amortitzacions 
corresponents. 

O bjectius i accions 
rellevants 2018

El marc d’actuació de l’Ateneu respon a la 
voluntat de ser una institució de referència 
cultural per a la ciutat i el país, que treballa 
amb el màxim d’eficiència i de la qual es 
pot garantir la sostenibilitat.

Per a l’any 2018 s’han establert les se-
güents línies d’actuació rellevants, per a 
cada àmbit d’activitat.

Àmbit de Programació Cultural 
1 Impulsar l’acció dels nous ponents 

de les seccions de l’Ateneu.
2 Mantenir els cicles de màxima actuali-

tat i que fomenten tant la col·laboració 
amb altres entitats com posar de relleu 
el paper de les dones a la societat («Ate-
neu al món» i «Dones a la palestra»). 

3 Impulsar acords amb altres entitats 
culturals per enriquir la transversali-
tat i diversitat de la programació.

4 Llançament del nou format del Pre-
mi Crexells, amb les noves bases i el 
nou Jurat.

5 Mantenir el Dia de l’Ateneu, amb ac-
cions de reconeixement als socis més 
antics i a persones rellevants per la 
seva trajectòria, amb els Premis Ateneu. 

Àmbit de la Biblioteca  
i Arxiu Històric
1 Incorporació del catàleg de la Biblio-

teca al catàleg col·lectiu mundial 
WorldCat, amb la possibilitat d’inter-
canviar documents. 

2 Execució del projecte Veus de la Tran-
sició, amb la realització d’un projec-
te de cocreació amb els socis i d’una 
exposició, a partir de la digitalització 
de la totalitat de les cintes d’àudio de 
l’Arxiu.

3 Organització i acolliment de jornades 
professionals internacionals: V Jor-
nada de Biblioteques Patrimonials de 
l’Ateneu, Jornada Impact a Barcelo-
na i reunió del Comitè Permanent de 
la IFLA.

4 Llançament de les plataformes de 
descripció d’arxius patrimonials: Ar-
xiu Crexells i Patrimoni Artístic AB.

5 Preparació d’un nou espai de dipòsit 
per a documents de baix ús a partir 
del 2019.

6 Impuls del projecte AteneuLab, vin-
culant la capacitació tecnològica i la 
creació de continguts de memòria 
per part dels socis. 
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Àmbit «Ateneu Art»  
de difusió del patrimoni
1 Producció de dues exposicions anuals 

a l’entrada de carruatges, per difon dre 
el patrimoni de l’entitat: «Pompeu Fa-
bra i l’Ateneu» i «Veus de la Transició».

2 Museïtzació d’espais: instal·lació de 
les fotografies de personatges relle-
vants en la seva història ateneística, 
a la cafeteria.

3 Acollir obres d’artista escollides, se-
gons les exposicions i els acords amb 
els centres d’art de la ciutat.

4 Difusió del patrimoni artístic de l’Ate-
neu Barcelonès, incloent obres que 
no es troben exposades, per mitjà 
d’una plataforma web que inclogui la 
descripció i fotografies d’aquest fons. 

5 Edició del llibre I Premi d’Assaig Ate-
neu.

6 Edició d’un fullet sobre la història de 
l’Ateneu, en tres llengües.

Àmbit d’Administració  
General i Edifici
1 Treballar per dotar l’Ateneu de nous 

espais destinats a noves necessitats 
(arxiu per al fons patrimonial, revisió 
d’espais d’ús de la Biblioteca, espais 
per a tertúlies, sala de conferències, 
aules, etc.) i facilitar una reorganit-
zació funcional del palau Savassona 
(projecte Horitzó 2020).

2 Garantir una gestió econòmica efi-
cient per tal de tancar el pressupost 
anual sense dèficit, intensificant les 
accions per ampliar les vies d’obten-
ció de recursos, per mitjà de patro-
cinis i captació de socis col·lectius; 
o mantenint els recursos propis de 
l’entitat, amb diferents accions com 
ara les campanyes de fidelització 
dels socis. 

3 Implementació de la segona fase de 
la nova eina de gestió de socis amb 
millores dels serveis en línia.

4 Definició dels llocs de treball de l’equip 
de treballadors segons el model com-
petencial.

5 Millora en diversos espais i instal·la-
cions: sistema d’àudio a la sala Pompeu 
Fabra; canvi del sistema de clima titza-
ció de la sala d’actes Oriol Bohigas; 
nous espais per als usuaris de la Biblio-
teca, d’acord amb l’estudi fet l’any 2017 
d’optimització i adaptació a les noves 
necessitats.
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P ressupost econòmic 2018

INGRESSOS

QUOTES 1.403.940,00

Quotes altes de socis 11.100,00

Quotes socis individuals 1.135.052,00

Quotes socis col·lectius 33.488,00

Quotes socis alumnes Escola d’Escriptura 224.300,00

SERVEIS ATENEU 85.301,04

Matrícules tallers i cursos AB 21.000,00

Lloguers d’espais i calaixos 49.841,04

Biblioteca: serveis i jornades patrimonials 12.400,00

Ingressos per activitats 1.400,00

Altres (venda llibres, marxandatge, etc.) 660,00

ARRENDAMENTS 100.215,94

Restaurant ATN 51.237,00

Bar cafeteria 18.270,00

5a planta (associacions) 9.242,91

Altres locals i pisos 21.466,03

SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS 264.984,31

Govern central 11.864,31

Generalitat de Catalunya 72.300,00

Diputació de Barcelona 35.000,00

Ajuntament de Barcelona 145.820,00

PATROCINIS 278.220,00

La Caixa 180.000,00

Altres 98.220,00

TOTAL 2.132.661,29
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DESPESES

RECURSOS HUMANS 1.127.747,76

Contractes laborals (cost empresa) 1.054.216,08

Premi de Nadal 8.448,00

Formació continuada 2.537,50

Substitucions i tasques de reforç 6.597,50

Vigilància i seguretat 55.948,68

ASSEGURANCES 15.732,50

CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS 319.497,76

Neteja 119.770,00

L’edifici al dia (reparacions i manteniment) 35.819,93

Manteniments contractats a empreses 42.000,00

Altres (taxes i impostos, etc.) 700,00

Lísings (piano, aparells clima, etc.) 22.308,00

Aigua 12.624,83

Electricitat/gas 86.275,00

ADMINISTRACIÓ 38.425,49

Material papereria i fungible 9.950,00

Trameses postals i paqueteria 3.045,00

Fotocopiadora: lloguer i fotocòpies 9.642,50

Memòria anual 3.020,08

Despeses dels lloguers 10.000,00

Altres (anuncis oficials, taxes, etc.) 2.767,91

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 109.361,45

Projecte @teneu Hub 27.414,00

Manteniment web i equips 27.650,00

Actualització programaris actuals 3.191,45

Preservació arxius digitals 10.616,00

Ordinadors i servidor (rènting) 15.500,00

Comunicacions (centraleta, telèfon, fibra...) 24.990,00

DESPESES INSTITUCIONALS 84.914,08

Relacions institucionals 4.000,00

Quotes associatives 614,08

Entitats vinculades 78.800,00

Herències i llegats 1.500,00

PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ 30.658,82

Auditors 7.744,77

Laboral: gestoria i assessoria 8.684,83

Serveis jurídics i gestoria API 11.000,00

Prevenció riscos laborals 3.229,22
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COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS 33.000,00

Comptes i comissions 4.500,00

Pòlissa crèdit 3.500,00

Interessos bancaris 25.000,00

COMUNICACIÓ GENERAL 40.244,20

Reportatges fotogràfics 2.716,65

Materials gràfics generals 5.125,75

Trameses i publicitat 12.301,80

Campanyes: nous socis, visites, etc. 4.000,00

Edicions de llibres 16.100,00

BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 134.339,24

Subscripcions 21.000,00

Adquisició de nou fons 23.000,00

Servei custòdia i retorn llibres 7.100,00

Conveni CBUC (catàleg col·lectiu informatitzat) 9.575,24

Preservació de fons patrimonial 12.000,00

Manteniment programari bibliotecari 3.690,00

Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu 9.224,00

Gestió donatius (taxació, transport, etc.) 1.500,00

Jornades i difusió fons patrimonials 42.250,00

Projecte Almirall 5.000,00

PROGRAMACIÓ 129.340,00

Cicles promoguts per la Junta Directiva 16.000,00

Premi Crexells 12.000,00

Dies de portes obertes 5.000,00

Programació realitzada per les seccions 35.000,00

Juliols a la Fresca 5.000,00

Tallers i cursos 12.000,00

Equips tècnics (lloguers so, llum, etc.) per activitats pròpies 5.000,00

Materials difusió activitats 28.340,00

Premi d’assaig 6.000,00

Dia de l’Ateneu 5.000,00

ATENEU ART 29.400,00

Museïtzació de l’edifici 17.500,00

Exposicions temporals patrimonials 7.900,00

Altres accions artístiques 4.000,00

TOTAL 2.092.661,29

RESUM D’INGRESSOS i DESPESES 

INGRESSOS 2.132.661,29

DESPESES 2.092.661,29

AMORTITZACIONS PREVISIBLES 40.000,00

RESULTAT 0,00
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Annex 1

 

GENER ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

8/1/17 Concert de l’Associació 
Massià Carbonell

Josep García, piano. 140

9/1/17 “El liberalisme català, a 
debat”

Amb l’assistència d’un representant del 
Col·lectiu de Catalans Lliures i un altre del 
moviment Lliures. Modera: Pau Miserachs, 
president del Grup d’Estudis Polítics.

126

10/1/17 Presentació del llibre Amic i 
amat. Tres homes de Déu en 
diàleg. Ramon Llull, Jacint 
Verdaguer i Lluís M. Xirinacs, 
de Lluís Busquets i Grabulosa 

Lluís Busquets i Grabulosa, autor; Àngels 
Baldó, professora de Filosofia; Sergi 
Barnils, pintor il·lustrador; Laura Borràs, 
directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes; Narcís Garolera, professor 
emèrit de Filologia (UPF), i Helena Soler, 
professora de català.

70

10/1/17 “Sixena, un mal exemple” Albert Velasco, conservador del Museu 
de Lleida; Carme Berlabé, doctora en 
Ciències Polítiques i Jurídiques, i Jordi 
Matilló, membre de l’Associació Cultural 
Vibrant i escriptor. Modera: Xavier Muñoz 
i Puiggròs, vicesecretari de la Junta 
Directiva.

153

11/1/17 Cicle «Ciència i cinema: 
per què som com som» - 
Projecció de Greystoke: The 
Legend of Tarzan, Lord of the 
Apes 

39

12/1/17 Cicle «Liceu-Ateneu» - 
“Werther, de Jules Massenet”

Pol Avinyó, divulgador musical. Presenta: 
Patrícia Gabancho, vicepresidenta primera 
de l’Ateneu Barcelonès.

30

12/1/17 Cicle «Art d’incògnit» - 
Antoni Miralda, artista 
multidisciplinari

Antoni Miralda, artista multidisciplinari, 
i Lluís Utrilla, ponent de la secció d’Arts 
Visuals.

12

12/1/17 Cicle «Diàlegs de ciència, 
tecnologia i coneixement» -  
“Sobirania tecnològica, 
sobirania nacional?” 

25

17/1/17 Yo significo algo - Recital 
poètic

Flavia Company 158

18/1/17 Sortides culturals - Visita 
cultural a la Universitat de 
Cervera, al Museu Comarcal  
i a Santa Maria de Cervera 

26

ANNEX

1
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18/1/17 “Crisi ecològica, conflictes 
ambientals i drets humans”

Antoni Pigrau, catedràtic  
de Dret Internacional Públic  
i Relacions Internacionals (URV).

62

19/1/17 Cicle «Economia i sanitat» - 
"Les retallades en la sanitat 
pública: i després què?"

Lluís Bohigas, doctor en Economia. 70

21/1/17 Liceu Maragall - «L’imaginari» - 
“Relació entre ment i cos.  
La construcció d’un imaginari”

Miguel Candel, professor emèrit de 
Filosofia (UB), i Domingo Cabezas Barra, 
professor de Filosofia d’IES.

27

24/1/17 En record de Mina Pedrós Manuel Baratech, editor; Pere Costa i 
Batllori, veterinari; Jordi Casassas Ymbert, 
president de l’Ateneu Barcelonès, i Pep 
Montes, periodista.

83

26/1/17 Presentació del llibre El 
torn, de Clara Mir Maristany, 
39è Premi Marià Manent de 
poesia 

Clara Mir, autora; Vicenç Llorca, poeta, 
i Rafael Vallbona, editor de Quaderns 
de la Font del Cargol. Actuació musical: 
Mercedes Delclós.

70

27/1/17 Cicle «L’assalt al cel» - “La via 
basca” 

Arnaldo Otegi, secretari general de Sortu. 
Entrevista: David Fernàndez, periodista.

309

28/1/17 Festival BCNegra - Trobada de  
novel·la negra a Barcelona - 
“Barcelona, capital europea  
del crim… literari” / “La novel·la 
social de la nostra època”

Francesc Xavier Álvarez Llaberia, agent 
del cos de Mossos d’Esquadra, llicenciat 
en Criminologia (UB) i escriptor; Josep 
Camps, escriptor; Empar Fernàndez, 
professora, columnista de premsa, autora 
de guions per a documentals i escriptora; 
Albert Figueras, metge i escriptor, i Anna 
Maria Villalonga, professora de Literatura 
Catalana (UB), investigadora, crítica 
literària, crítica de cinema i escriptora. 
Modera: Carles Quílez, periodista, 
escriptor i exdirector d’anàlisi de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. / Ernesto Mallo, 
escriptor, i Cristina Manresa, comissària 
dels Mossos d’Esquadra i cap de la Regió 
Policial Metropolitana Sud.

187

29/1/17 Cicle «La Cambra de 
l’Ateneu» - “Música de conte” 

Abel Batlles, clarinet; Marta Fernández, 
oboè; Oriol Guimerà, fagot; Neus Plana, 
flauta, i Rafael Planelles, trompa.

104

31/1/17 “La Barcelona deportada. 
70 anys d’alliberament dels 
camps nazis”

Juan Manuel Calvo, historiador i membre 
d’Amical de Mauthausen.

70

FEBRER ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

1/2/17 Presentació del llibre  
La voluntat i la quimera:  
el noucentisme català,  
de Jordi Casassas 

Jordi Casassas, autor; Vicenç Villatoro, 
escriptor i director del CCCB, i Mireia 
Freixa, professora d’Història de l’Art (UB).

68

3/2/17 “Referèndum i constitució de 
la República Catalana” 

Anna Arqué, ICEC; Jordi Domingo García 
Milà, advocat i portaveu de Constituïm, i 
Enric Vila, periodista. Modera: Santiago 
Vilanova, periodista i escriptor.

74
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4/2/17 Festival BCNegra - “La collita 
en castellà” / “Sangre en los 
estantes” 

Claudio Cerdán, escriptor, guionista i 
dibuixant de còmics; Félix Modroño, 
fotògraf i escriptor; Miguel Pajares, doctor 
en Antropologia Social, investigador del 
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control 
Social (UB), president de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat i escriptor, i 
José Sanclemente, escriptor i periodista. 
Modera: Aro Sáinz de la Maza, escriptor, 
editor i corrector. / Paco Camarasa, 
llibreter i comissari de BCNegra, conversa 
amb Antonio G. Iturbe, periodista cultural i 
director del portal literari Librújula.

317

5/2/17 Cicle «Les veus de l’Ateneu» - 
“Nadal a l’Europa del 
Renaixement”

Cor de Cambra GAC.  
Direcció: Laia Santanach.

134

6/2/17 Cicle «La cultura del vot (2)» - 
“Política, drets humans  
i religions” 

Ramon Viñals, empresari i polític. 
Presenta: Stefan Rating, ponent de  
la secció d’Estudis Polítics,  
Jurídics i Socials.

41

6/2/17 Cicle «Centenari 1917» - “Les 
revolucions russes de 1917” 

José Manuel Rúa, professor del 
Departament d’Història Econòmica, 
Institucions, Política i Economia Mundial 
(UB). Presenta: Joan Solé, ponent de la 
secció d’Història.

80

7/2/17 Cicle «Ciència i cinema: 
per què som com som» - 
Projecció de Mary Shelley’s 
Frankenstein 

Presenta: Jordi Serrallonga, ponent de  
la secció de Ciències i Tecnologia.

75

9/2/17 Cicle «Art d’incògnit» - 
Francesc Artigau, artista

Francesc Artigau, artista, i Barbara Marchi, 
adjunta de la secció d’Arts Visuals.

20

9/2/17 Cicle «Diàlegs de ciència, 
tecnologia i coneixement» - 
“Factors clau per a la 
transformació digital  
d’una institució”

Genís Roca, fundador i president de 
RocaSalvatella. Presenta: Ricard Faura, 
adjunt de la secció de Ciències  
i Tecnologia.

70

10/2/17 Festes de Santa Eulàlia -  
6a edició Llum BCN,  
del 10 al 12 de febrer

6.541

10/2/17 Visita guiada a l’exposició 
“MIRALDA MADEINUSA” 

23

12/2/17 Associació Massià Carbonell - 
 Concert de piano

Eudald Buch i Joan-Ramon Salomó, 
piano.

117

13/2/17 “Les urnes a judici” Artur Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya (2010-2016); Francesc Homs, 
diputat al Congrés dels Diputats pel 
PDeCAT; Agustí Carles, advocat, membre 
de Drets i de Constituïm; Dolors Feliu, 
jurista, escriptora i membre del Col·lectiu 
Praga. Modera: Patrícia Gabancho, 
vicepresidenta primera de l’Ateneu 
Barcelonès.

325
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14/2/17 Cicle «L’assalt al cel» - 
“Revolució social i/o estat 
propi?” 

Anna Gabriel, diputada al Parlament de 
Catalunya per la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (CUP), i 
Albano Dante Fachin, secretari general de 
Podem Catalunya. Modera: Maiol Roger, 
periodista del diari Ara.

325

14/2/17 Debats Catalunya Social - 
“La salut mental en infants i 
adolescents” 

Carme Grifoll, Fòrum de Salut Mental; 
Agustí Bonifacio, Sant Joan de Déu, i 
Marta Poll, Federació de Salut Mental.

220

15/2/17 “La transició energètica 
a la UE: el paper de les 
renovables”

Natàlia Caldés, investigadora del 
Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. 
Presenta: Santiago Vilanova, ponent  
de la secció d’Ecologia i Recursos Naturals.

24

15/2/17 Presentació del llibre Joan 
Crexells, obra i pensament

Isabel Turull, néta de Joan Crexells, i 
professora de La Sapienza de Roma; 
Jordi Casassas, president de l’Ateneu 
Barcelonès; Joan Vergés, director de la 
Càtedra Ferrater Mora, i Norbert Bilbeny, 
catedràtic d’Ètica (UB).

65

16/2/17 Cicle «Economia i sanitat» - 
“Equitat i desigualtats en 
salut i serveis sanitaris” 

Marisol Rodríguez, catedràtica 
d’Economia Aplicada (UB). Presenta: 
Josep Maria Carreras, ponent de la secció 
d’Economia.

62

18/2/17 Liceu Maragall - 
«L’imaginari» - “Gilbert 
Durand: antropologia de la 
imaginació i l’efecte pervers 
de la imatge” / “Imaginari 
emancipatori i estètica 
política a Jacques Rancière” 

Mayte Duarte Seguer, membre de GIRCHE / 
Yodenis Guirola, filòsof. 

24

18/2/17 Sortides culturals - Visita 
cultural al castell de 
Montsoriu i a l’ermita de 
Santa Anna de Breda 

32

20/2/17 “El mite d’Orfeu, entre art i 
literatura”

José Corredor-Matheos, crític d’art. 
Presenta: Lluís Utrilla, ponent de la secció 
d’Arts Visuals.

67

20/2/17 “Les llengües i la creació de 
mons”

Alícia Fuentes-Calle, doctora en 
Lingüística (UB) i directora de programes 
de Linguapax. Presenta: Àlex Cosials, 
ponent de la secció de Llengua i 
Literatura.

34

22/2/17 Inauguració de l’exposició 
«Ateneu Barcelonès, entitat 
cultural de referència» i 
presentació del llibre Política 
i cultura. L’ateneisme en la 
Catalunya contemporània 

Coordina: Giovanni C. Cattini. 50

23/2/17 Cicle «Debat de guàrdia» -  
“El zoo o no?” 

Leonardo Anselmi, portaveu i coordinador 
de ZOOXXI, i Cristòfol Jordà-Sanuy, 
president de l’Associació d’Amics del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Modera: Albert Balanzà, periodista.

42

27/2/17 Teatre inèdit de Mercè 
Rodoreda 

Isidre Montserrat, Babeth Ripoll i Joan 
Roura, intèrprets. Direcció: Araceli Bruch.

210
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MARÇ ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

5/3/17 VI Cicle de Música Catalana 
Joan Manén - Variacions 
Tartini 

Kalima Macuta, violí, i Daniel Blanch, 
piano.

172

6/3/17 Cicle «Centenari 1917» - 
“Viatgers catalans a la Rússia 
revolucionària” 

Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB). Presenta: Joan Solé, 
ponent de la secció d’Història.

80

9/3/17 Cicle «Art d’incògnit» - 
Lourdes Cirlot, teòrica  
i historiadora de l’art

Lourdes Cirlot, teòrica i historiadora de 
l’art, i Barbara Marchi, adjunta de la secció 
d’Arts Visuals.

10

9/3/17 Cicle «Diàlegs de ciència, 
tecnologia i coneixement» - 
“Què és la Indústria 4.0?”

Xavier Pi, enginyer industrial (UPC). 
Presenta: Ricard Faura, adjunt de la secció 
de Ciències i Tecnologia.

21

9/3/17 Projecció del documental  
In the same boat 

Josep M. Ureta, periodista, i Rudy Gnutti, 
director del documental. Presenta: Josep 
Maria Carreras, ponent de la secció 
d’Economia. 

158

9/3/17 Cicle «Liceu-Ateneu» - 
“Rigoletto”

Pol Avinyó, divulgador musical. 40

13/3/17 “Front a l’apocalipsi climàtica: 
un canvi revolucionari de 
paradigma energètic”

Ramón Tamames, economista. Presenta: 
Santiago Vilanova, ponent de la secció 
d’Ecologia i Recursos Naturals. 

95

14/3/17 Debat dels candidats a la 
presidència de l’Ateneu 

Genís Roca, candidat d’Ateneu 2021.cat»; 
Jordi Casassas, candidat d’«Ateneu@ el 
teu», i Bernat Dedéu, candidat d’«Ordre i 
Aventura». Modera: Milagros Pérez Oliva, 
periodista.

300

15/3/17 Cicle «Ciència i cinema: 
per què som com som» - 
Projecció de Blade Runner 

Presenta: Jordi Serrallonga, ponent de la 
secció de Ciències i Tecnologia.

94

15/3/17 Presentació del llibre Guía de 
coaching para docentes

Alexandre Monclús, Filipo Pereira i Magalí 
Monclús.

10

17/3/17 Cicle «L’assalt al cel» -  
“Els ambaixadors”

Francesc Homs, diputat al Congrés 
dels Diputats pel PDeCAT, i Joan Tardà, 
diputat al Congrés dels Diputats per ERC. 
Modera: Quico Sallés, periodista de La 
Vanguardia.

138

18/3/17 Cicle «La Cambra de 
l’Ateneu» - Duo De La 
Inégalité 

Almudena González, flauta, i Cristina 
Naranjo, piano.

83

18/3/17 Liceu Maragall - «L’imaginari» - 
 “Lluita d’imaginaris: entre 
el reconeixement identitari-
cultural i la redistribució 
econòmica” 

Pere Fabra, professor dels Estudis de Dret 
i Ciència Política (UOC), i Ricard Gómez-
Ventura, professor de Filosofia d’IES.

15

18/3/17 Sortides culturals - Visita 
cultural al celler i al castell de 
la Conca de Barberà, Forès, i 
calçotada a Can Fèlix 

Lluís Garcia Petit, bioarqueòleg i 
historiador de l’alimentació, i Karin Faber, 
matemàtica, ornitòloga i fotògrafa de la 
natura. Modera: Martí Boada, professor 
de Geografia i Ciències Ambientals (UAB). 
Presenta: Lluís Utrilla, ponent de la secció 
d’Arts Visuals.

27

21/3/17 “Les aus a la Roma antiga” 67
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22/3/17 Presentació del llibre 
Literatura i economia

Josep M. Perramon, autor; Josep M. 
Ureta, periodista; Francesc Mercadé, 
sociòleg i coautor del llibre, i Josep Maria 
Carreras, ponent de la secció d’Economia.

15

23/3/17 Cicle «Economia i sanitat» - 
“Medicaments i salut, situació 
actual i perspectives” 

Josep Lluís Segú Tolsa, director de la 
Unitat de Consultoria i Gestió del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya. Presenta: 
Josep Maria Carreras, ponent de la secció 
d’Economia.

48

27/3/17 Presentació del llibre Un 
palau de Barcelona. Història 
del Palau Savassona, seu 
de l’Ateneu Barcelonès, de 
Mateu Barba 

Jordi Rogent, arquitecte; Josep Maria 
Rovira, arquitecte i catedràtic d’Història 
de l’Art i l’Arquitectura (ETSAB); Jordi 
Casassas, president de l’Ateneu 
Barcelonès, i Mateu Barba, autor del llibre.

235

30/3/17 Dijous Europeus - “Debat 
sobre la presidència eslovaca 
de la Unió Europea” 

Vladimír Grácz, ambaixador d’Eslovàquia 
a Espanya. Modera: Yolanda Martínez 
Mata, advocada. Presenta: Stefan Rating, 
ponent de la secció d’Estudis Polítics, 
Jurídics i Socials.

21

ABRIL ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

4/4/17 Presentació del llibre Salmos 
de invierno, d’Ignacio Bellido 
Vicente 

Ignacio Bellido Vicente, autor, i Dolors 
Fernàndez Guerrero, filòloga i poetessa.

20

5/4/17 Cicle «Centenari 1917» - 
“Causes i desenvolupament 
de la crisi espanyola de 
1917: imatges i influències 
externes” 

David Martínez Fiol, historiador i professor 
d’Història a l’IES Mollet del Vallès. 
Presenta: Joan Solé, ponent  
de la secció d’Història.

49

5/4/17 Mera Desh – La Nostra Terra Shreyashee Nag, coreògrafa. Presenta: 
Àlex Cosials, ponent de la secció de 
Llengua i Literatura.

93

5/4/17 Presentació del llibre  
Per defensar la democràcia... 
Referèndum!, de Pau 
Miserachs 

Pau Miserachs, autor; Jesús Conte, 
consultor en Comunicació; Anna Arqué, 
portaveu de la International Commission 
of European Citizens; Ferran Armengol, 
professor de Dret Internacional Públic 
(UB), i Josep M. Orteu, editor de Llibres 
de l’Índex. Recital poètic de Josepmiquel 
Servià.

40

6/4/17 Presentació del llibre Els 
estranys, de Raül Garrigasait 

Raül Garrigasait, autor; Joan Todó, 
escriptor, i Anna Punsoda, ponent  
de la secció de Filosofia.

54

9/4/17 Associació Massià Carbonell - 
Recital de cant 

Elena Zamudio, soprano, i Joan Francesc 
Floqué, tenor.

52

18/4/17 Presentació de llibre El retorn 
a Sefarad, la família Bassat 

Lluís Bassat, publicitari i fundador de 
l’agència Bassat & Asociados, i Vicenç 
Villatoro, escriptor. 

191

18/4/17 Presentació del llibre  
Ara, la universitat,  
de Norbert Bilbeny 

Norbert Bilbeny, autor; Francesc Solà 
i Busquets, economista i exgerent de 
la UPC; M. Teresa Icart, catedràtica 
de Medicina (UB), i Jordi Martín Pons, 
representant d’estudiants.

10
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19/4/17 En record de Montserrat Roig. 
Inauguració de l’exposició 
«Montserrat Roig i la revolta 
de l’Ateneu Barcelonès» 
(comissària: M. Àngels Cabré)

Quim Torra, editor i escriptor; Jaume  
Serra i Fontelles, escriptor, realitzador  
i guionista, i M. Àngels Cabré, escriptora 
i directora de l’Observatori Cultural de 
Gènere. Presenta: Patrícia Gabancho, 
periodista.

105

21/4/17 “Josep Tarradellas: continuïtat 
i futur. 40è aniversari del 
retorn del president de la 
Generalitat a Catalunya!”

Jordi Miravet, president de l’Associació 
Memorial 1714; Montserrat Catalan, 
exdirectora de l’Arxiu Tarradellas; 
Carles Santacana, professor d’Història 
Contemporània (UB), i Maria Mestre, 
adjunta de la secció d’Història.

160

22/4/17 Liceu Maragall - «L’imaginari» - 
“Imaginari i realitat del 
nihilisme contemporani. Com 
fer-li front?

Eduard Cairol, professor d’Humanitats 
(UPF), i Felipe Oyarzun, director Arcos 
(Universitat de Xile).

28

22/4/17 Sortides culturals - Castell 
monestir de Sant Miquel 
d’Escornalbou, Centre Miró i 
església Vella de Mont-roig

28

23/4/17 Diada de Sant Jordi - Jornada 
de portes obertes

8000

25/4/17 “La crisi de les preferents” Andreu Missé, director d’Alternativas 
Económicas i autor de La gran estafa 
de las preferentes; Julio Rodríguez, 
membre d’Economistas Frente a la Crisis, 
expresident del Banco Hipotecario i de la 
Caja de Ahorros de Granada, i autor de 
Crisis económica y cambios en el sistema 
financiero, i Antoni Serra Ramoneda, 
expresident de Caixa Catalunya i autor  
de Preferents i subordinades. Una tragèdia 
espanyola. Modera: Olga Grau,  
cap d’Economia d’El Periódico.

62

25/4/17 “Els envelats catalans de Festa 
Major”

Francesc Albardaner i Llorens, arquitecte. 16

26/4/17 Visita Cultural - Cirlot 9

26/4/17 “Els musicals” Josep Ruiz, tenor. Presenta: Miquel Pérez. 75

26/4/17 “L’impacte del canvi climàtic 
a Catalunya”

Salvador Samitier, director de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic. Presenta: 
Santiago Vilanova, ponent de la secció 
d’Ecologia i Recursos Naturals.

27

27/4/17 Cicle «Diàlegs de ciència, 
tecnologia i coneixement» - 
“Les TIC a la presó: eines per a 
la comunicació i la participació”

Julio Zino, antropòleg i especialista 
en aplicació de les TIC en processos 
educatius participatius. Presenta: Ricard 
Faura, adjunt de la secció de Ciències  
i Tecnologia.

10

27/4/17 Dijous Europeus - “Dèficit 
democràtic de la UE?”

Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic  
de Ciència Política (UB), i Fernando 
Guirao, catedràtic Jean Monnet d’Història 
(UPF). Presenta: Stefan Rating, ponent  
de la secció d’Estudis Polítics, Jurídics  
i Socials.

37
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27/4/17 Commemoració del centenari 
del naixement de Josep 
Romeu i Figueras

Lluís Puig, director general de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals 
de la Generalitat de Catalunya; Francesc 
Massip, catedràtic d’Història del Teatre 
Català (URV), i Jordi Romeu, arquitecte  
i fill de Josep Romeu.

60

29/4/17 Cicle «Jazz a l’Ateneu» - 
Magalí Sare & Armando 
Erenas

Magalí Sare, veu, flauta i percussió,  
i Armando Erenas, guitarra.

80

MAIG ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

2/5/17 “La qualitat de l’aire a 
Barcelona”

Janet Sanz, tinenta d’alcaldia d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona; Xavier Querol, investigador de 
l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis 
de l’Aigua - CSIC, i Jordi Sunyer, cap 
del programa de Salut Infantil - ISGlobal. 
Modera: Josep M. Carreras, ponent de la 
secció d’Economia. 

64

3/5/17 Cicle «La Cambra de 
l’Ateneu» - “Música i color”

Albert Guinovart, piano, i Xano Armenter, 
pintura digital. Presenta: Víctor Estapé. 

95

3/5/17 Presentació del llibre  
Y después de Fuentes, ¿nadie?,  
de Nicolás Sampedro A. 

Nicolás Sampedro A., autor; Joaquin 
Luna, periodista de La Vanguardia, i Xavier 
Noguera, pintor i il·lustrador del llibre.

70

3/5/17 Presentació del llibre Cultural 
is political, de Ricard Gómez i 
Ventura (ed.)

Ricard Gómez i Ventura; Albert Llorca  
i Gonçal Mayos, autors del llibre.

10

4/5/17 Debats Catalunya Social - 
“Tinc dret a triar? Cap a un 
nou model d’atenció a la gent 
gran” 

Elisenda Rovira, periodista; Mercè Mas, 
responsable del Grup de Residències 
de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC); Meritxell 
Milian, professional de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà 
i membre de la Federació d’Associacions 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de 
Catalunya, i Pilar Rodríguez, directora 
de la Unitat Operativa Sociosanitària de 
l’Associació Benestar i Desenvolupament, 
i membre de la Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones i Família.

150

8/5/17 Cicle «La cultura del vot (3)» - 
“La democràcia a Europa al 
segle xxi. Models i solucions” 

Miguel Pérez-Moneo, professor de Dret 
Constitucional (UB). Modera: Stefan 
Rating, ponent de la secció d’Estudis 
Polítics, Jurídics i Socials. 

50

11/5/17 Cicle «Diàlegs de ciència, 
tecnologia i coneixement» - 
“De societat analògica a 
societat digital, debat obert”

Ricard Faura, adjunt a la secció  
de Ciències i Tecnologia.

35
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14/5/17 Associació Massià Carbonell - 
Concert de música de 
cambra 

IEA Oriol Martorell. 89

16/5/17 2n Meeting Homo Scientificus 
Europaeus 

Mike Galsworthy (Scientists 4EU, 
UK), Justyna Wojniak (Polish Women 
Scientists, PL), Rosario Mauritti (ISCTE-
IUL, PT), Varvara Trachana (Univ. Thessaly, 
GR), Francesco Silos Labini (ROARS, 
IT), Patrick Lemaire (Marche pour les 
Sciences, FR), Christine Heller (March 
for Science Copenhagen, DK), Yoran 
Beldengrün (Scientists Dating Forum, 
ES & CH), Raul Toran (ACCC), Ramiro 
Logares (ICM-CSIC), Toni Gabaldon 
(CRG), Helena Gonzalez (BigVanScience), 
Peter Tindemans (EuroScience NL), 
Martin Andler (EuroScience FR), Slobodan 
Radicev (EuroScience RS) i Luc Van Dyck 
(EuroScience BE). Moderen: Michele 
Catanzaro i Sabine Louet (EuroScientist). 
Organitza: Gilles Mirambeau.

18

16/5/17 Cicle «Centenari 1917» - “El 
pensament i l’obra d’Enric 
Prat de la Riba 1870-1917. 
Nacionalisme i formació d’un 
estat” 

Manuel Pérez Nespereira, historiador. 
Presenta: Maria Mestre, ponent adjunta  
de la secció d’Història.

52

17/5/17 “Morir en defensa de la terra  
i de la vida” 

Federico Demaria, economista (ICTA-
UAB), i Daniela Del Bene, investigadora 
en Ciències Ambientals (ICTA-UAB). 
Presenten: Carme Arenas, presidenta del 
PEN Català, i Santiago Vilanova, ponent de 
la secció d’Ecologia i Recursos Naturals.

25

18/5/17 “El teatre català, avui” Sergi Belbel, autor i director teatral, 
fundador de l’Aula de Teatre de la UAB, 
i Toni Cassares, director teatral, director 
de la Sala Becket i fundador de l’Aula de 
Teatre de la UAB. Modera: Enric Cassany, 
professor de Literatura Catalana (UAB).

40

18/5/17 “L’urbanisme a la Xina” Joan Clavera, excatedràtic de la Facultat 
d’Econòmiques (UAB); Joaquim Clusa, 
economista, i Maria José Masnou, 
arquitecta, sinòloga urbana i membre 
fundadora de l’Observatori sobre la Xina 
Urbana: LiangSicheng-Barcelona.

18

20/5/17 Liceu Maragall - «L’imaginari» -  
“L’imaginari en l’art. Les 
màndorles de Benet Rossell”

César Alegre Roig, catedràtic de Filosofia 
d’IES, i Víctor Caballero Sánchez, 
professor de Filosofia d’IES.

42

20/5/17 Sortides culturals - Parc 
Arqueològic Mines de Gavà 
i Cova de Can Sadurní de 
Begues 

22

22/5/17 Cicle «Ateneu al món» - 
“Periodisme avui i llibertat 
d’expressió”

José Antich, director d’El Nacional; Ferran 
Casas, subdirector de Nació Digital; Natza 
Farré, periodista, i Joan Josep Queralt, 
catedràtic de Dret Penal (UB).

55
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23/5/17 Cicle «TNC i AB» - “Epicentre 
Brossa. Conversa entre 
Carles Santos i Jordi Oriol”

Carles Santos, compositor; Jordi Oriol, 
dramaturg, i Vicenç Altaió, president de  
la Fundació Joan Brossa. 

39

24/5/17 Cicle «Cinema i bioètica» - 
Projecció de Wit (“Estimar la 
vida”)

Modera: M. A. Broggi, metge cirurgià 
i president de la Societat Catalana de 
Bioètica. Presenta: Anna Punsoda, ponent 
de la secció de Filosofia.

90

24/5/17 Cicle «Traduint...» - “Traduir 
Shakespeare” 

Miquel Desclot, traductor de William 
Shakespeare. Tria d’obres, i Joan Sellent, 
traductor de Shakespeare. Versions a peu 
d’obra.

35

25/5/17 “El que hem fet i el que no 
per la salut del català”

Pep Murgades, catedràtic de Filologia 
Catalana (UB), i Patrícia Gabancho, 
periodista i escriptora. 

43

26/5/17 Cicle «Les veus de l’Ateneu» -  
La veu dels Àngels. Una veu 
que mai s’apaga

Mireia Tarragó, soprano; Viviana Salisi, 
piano; Marina Pelfort, piano, i Miguel 
Gómez, contratenor.

200

26/5/17 Presentació del llibre La 
insistencia de las ascuas, de 
Carme González Sánchez 

Carme González Sánchez, autora. 50

29/5/17 Presentació del llibre La ciutat 
dels solitaris, d’Isidre Grau 

Isidre Grau, autor, i Oriol Izquierdo, 
escriptor i gestor cultural.

31

30/5/17 Cicle «Economia i futbol» - 
“Les finances de les grans 
lligues europees: els secrets 
dels seus números” 

José María Gay de Liébana, professor 
titular d’Economia Financera (UB). 
Presenta: Josep Sauret, economista.

52

30/5/17 Projecció del documental 
Landskating

Oscar Blasco i Sergi Carulla, arquitectes, 
guionistes i productors del documental, 
i Kike Barberà, director i guionista del 
documental.

20

JUNY ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

1/6/17 “Catalunya vista des 
de Madrid: en diuen 
desafiament; en diem 
oportunitat!”

Ferran Mascarell, delegat de la Generalitat 
de Catalunya a Madrid. Presenta: Jordi 
Casassas Ymbert, president de l’Ateneu 
Barcelonès.

220

2/6/17 Dia de l’Associacionisme 
Cultural 2017

50

2/6/17 Dia de l’Associacionisme 
Cultural 2017 - Representació 
d’Ismene, de Carole 
Fréchette, i taula rodona 
posterior

Equip artístic: Ismene - Fina Rius; direcció -  
Imma Colomer; escenografia - Enric 
Planas; traductora - Elisabet Ràfols. 
Taula rodona: Fina Rius, actriu; Josefa 
Contijoch, escriptora, i Jaume Comas, 
gestor de la secció de Teatre.

83

3/6/17 Cicle «Música improvisada» -  
Agustí Fernández i Núria 
Andorrà 

Agustí Fernández, piano, i Núria Andorrà, 
percussió.

26
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6/6/17 Dia Mundial del Medi Ambient -  
“1977: l’esclat ecologista a 
Catalunya” 

Xavier Garcia, Xavier Borràs i Alfons 
Ribera, periodistes. Modera: Santiago 
Vilanova, ponent de la secció d’Ecologia  
i Recursos Naturals.

32

6/6/17 Presentació del llibre 
Sensacions, de Prudenci 
Gatell 

Prudenci Gatell, autor; Josep Maria  
Isern Monnè, professor de Matemàtiques 
i Física, i Remei Romanos Madriles, 
professora d’Escriptura i autora del  
pròleg del llibre. 

49

7/6/17 Cicle «Cinema i bioètica» - 
Projecció de Gattaca 

Presenta: Miquel-Àngel Serra, doctor en 
Biologia i gestor d’Investigació al Laboratori 
de Neurofarmacologia de la UPF.

61

7/6/17 Presentació del llibre Samba 
per a un difunt, de Salvador 
Casas 

Salvador Casas, autor; Isidre Grau, 
escriptor i professor de l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, i 
Jordi Albertí, director d’Editorial Gregal.

70

8/6/17 Cicle «Art d’incògnit» - Nani 
Marquina, dissenyadora

Nani Marquina, dissenyadora, i Mai Felip, 
de la secció d’Arts Visuals.

37

8/6/17 Cicle «Diàlegs de ciència, 
tecnologia i coneixement» 
- “Docufòrum: Com serà el 
món d’aquí a 20 anys?” 

Ricard Faura, adjunt a la secció de 
Ciències i Tecnologia.

23

9/6/17 Cicle «Ateneu al món» - “No 
és periodisme si no molesta”: 
I Jornada de Periodisme 
d’Investigació - Grup Barnils

Paula Guisado, periodista d’El Mundo; 
Mar Cabra, periodista membre de l’ICIJ 
i guanyadora espanyola del Pulitzer pels 
Papers de Panamà, i Álvaro de Cózar, 
creador de la sèrie de podcasts “V, las 
cloacas del Estado”.

65

9/6/17 Presentació del llibre  
Un teacher a Barcelona,  
de Jordi Bordas i Coca 

Jordi Bordas i Coca, autor, i Jordi Coca, 
escriptor.

47

10/6/17 VI Cicle de Música Catalana 
Joan Manén - Isaac Albéniz  
i Joan Manén: òpera catalana 
al tombant del segle xx 

Marta Mathéu, soprano; Àlex Vicens, 
tenor; Carlos Daza, baríton; Lluís 
Rodríguez Salvà, piano. Presenta:  
Xavier Chavarria. 

205

11/6/17 Associació Massià Carbonell 
- Concert de Seidu

Joan Diallo, violí, i Joan Riera, violoncel. 78

12/6/17 Cicle «La cultura del vot (4)» - 
“Quin futur per al reformisme 
democràtic? Anàlisi de les 
experiències conegudes a 
l’Estat espanyol” 

Arnau Monterde, investigador de l’IN3/
UOC i col·laborador del projecte Decidim 
Barcelona, i Ismael Peña-López, 
professor de Polítiques Públiques per al 
Desenvolupament (UOC). Modera: Stefan 
Rating, ponent de la secció d’Estudis 
Polítics, Jurídics i Socials. 

20

12/6/17 Cicle «Centenari 1917» - 
“L’ambient cultural i social 
barceloní durant la Gran 
Guerra (1914-1918)”

Jaume Comas Gras, actor i historiador. 
Presenta: Joan Solé, ponent de la secció 
d’Història.

55

12/6/17 Presentació del llibre La pols 
que calla, de Josep Cuello 
Subirana

Josep Cuello Subirana, autor; Miquel 
Desclot, escriptor, i Jordi Castelló, editor 
de Stonberg Editorial.

50

14/6/17 “Les superilles de Barcelona, 
present i futur”

Salvador Rueda, director de l’Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona. Modera: 
Josep M. Carreras, ponent de la secció 
d’Economia.

44

15/6/17 L’Ou com Balla 2.166
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16/6/17 Cicle «Les veus de l’Ateneu» - 
Recital de cançó 

Judit Muñoz, soprano; Oriol Codina, 
clarinet, i Jordi Matas, piano.

161

17/6/17 Gran festa dels escacs 20

17/6/17 Liceu Maragall - «L’imaginari» - 
“La construcció de la història 
de l’art”

Mireia Freixa, catedràtica d’Història de 
l’Art (UB), i Guillem Tarragó, periodista i 
professor d’Història de l’Art.

20

17/6/17 Sortides culturals - El poblat 
iber de Bolvir i el Parc dels 
Búnquers de Martinet i 
Montellà 

29

18/6/17 Apunts al natural 52

19/6/17 “Independent i sostenible” Josep Rull, conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. Modera: Santiago Vilanova, 
ponent de la secció d’Ecologia i Recursos 
Naturals.

60

20/6/17 “La República de tothom” Lluís Llach, diputat al Parlament de 
Catalunya per Junts pel Sí. Presenten: 
Carme Adzerias i Jordi Papell, 
coordinadors de la tertúlia Debat Nacional.

215

20/6/17 Cicle «L’endemà del sí» - 
“Com afectarà el factor por 
en el model lingüístic de la 
nova república catalana?”

Carme Junyent, lingüista (UB) i directora 
del GELA (Grup d’Estudi de Llengües 
Amenaçades); Blanca Serra i Joan-Pere  
Le Bihan, del Grup Koiné; Francesc Marco 
i Diego Sola, de Plataforma per la Llengua, i 
Carles Solà, del grup Constituïm. Modera: 
Eulàlia Domènech, periodista.

12

20/6/17 “Un segle xxi sense 
humanitats?”

Jaume Aulet, professor de Literatura 
(UAB); Xavier Diez, historiador; Patrícia 
Gabancho, escriptora; Marina Garcés, 
filòsofa; Gregorio Luri, filòsof, i Joan Maria 
Minguet, professor d’Història de l’Art 
(UAB). Modera: Paula Alba, membre del 
Col·lectiu Pere Quart.

39

21/6/17 Cicle «Economia i futbol» - 
“El futbol ahir, avui i demà. 
Esport, espectacle i negoci”

Carles Murillo Fort, catedràtic d’Economia 
Aplicada (UPF) i coordinador del Centre 
d’Estudis UPF Sports-Lab.

40

21/6/17 Cicle «Cinema i bioètica» - 
Whose Life is It Anyway? 

Presenta: Núria Terribas, directora de la 
Fundació Víctor Grífols.

60

22/6/17 Proclamació de l’obra 
guanyadora del XLVI Premi 
Crexells - Revetlla literària 

Presentació a càrrec d’Esther Vera, 
directora del diari Ara. Lectura de 
fragments d’obres guanyadores del premi 
Crexells a càrrec de Sílvia Bel, actriu; 
Araceli Bruch Pla, actriu i membre de la 
Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès, i 
Jaume Comas, actor i ponent de la secció 
de Teatre. Actuació musical en directe 
del grup Quartet GironArt: Vlado Kunça i 
Alfredo Salcedo, violins; Naeon Kim, viola, 
i Edgar Casellas, violoncel. Proclamació 
de l’obra guanyadora, Jordi Casassas, 
president de l’Ateneu Barcelonès, i entrega 
del guardó, Laura Borràs, directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes.

171
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26/6/17 En record de Jaume Llauradó Francesc Serra, responsable d'activitats 
de la plataforma Pro Seleccions 
Catalanes; Toni Strubell, creador d’Amics 
de Josep Sunyol; Josep Maldonado, 
patró de la Fundació F. C. Barcelona; 
Xavi Torres, periodista. Presenta: Xavier 
Muñoz i Puiggròs, secretari de l’Ateneu 
Barcelonès.

12

27/6/17 Cicle «L’endemà del sí» - “La 
separació real de funcions o 
un nou sistema electoral són 
també eines de transparència 
i anticorrupció?”

Jordi Jaria, professor de Dret (URV); 
Montserrat Nebrera, advocada, i Toni  
Fitó i Jordi Domingo, del grup Constituïm. 
Modera: Anna Arqué, portaveu de l’ICEC.

15

27/6/17 Cicle «Traduint...» - “Traduir 
Els antievangelis jueus”

Manuel Forcano, poeta i traductor. 121

27/6/17 Presentació de llibre 
Felicidad, de Gloria de  
la Llave Cuevas 

Gloria de la Llave Cuevas, autora; José 
María Micó Juan, catedràtic de Literatura 
Espanyola (UPF).

45

28/6/17 Presentació del llibre  
La nueva Rusia, de Peter 
Pomerantsev

Peter Pomerantsev, autor, i Rosa María 
Calaf, periodista.

115

29/6/17 “Nosaltres, els catalans. Als 
25 anys de la mort de Joan 
Fuster”

Isabel-Clara Simó, escriptora; Lola Badia, 
catedràtica de Filologia Catalana (UB), 
i Xavier Serra, assagista, Societat de 
Filosofia del País Valencià. Presenta: Joan 
Maluquer, membre de la Junta Directiva.

77

29/6/17 Cicle «Art d’incògnit» -  
Benedetta Tagliabue, 
arquitecta 

Benedetta Tagliabue, arquitecta, i Barbara 
Marchi, adjunta de la secció d’Arts Visuals.

28

JULIOL ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

3/7/17 Juliol a la Fresca - Cinema: 
Arsenic and Old Lace 

51

3/7/17 Jornades sobre Àfrica - “Els 
africans a Europa: una llarga 
història” / “Els tirailleurs 
senegalesos a l’Europa de 
principis del segle xx” /  
“Mobilitats colonials: els 
guineans a la metròpoli” / 
“Salut, malaltia i curació: 
connexions entre Àfrica 
Occidental i les ciutats 
europees”

Álvaro Barril, doctorand en Història (UB) /  
Celeste Muñoz, doctoranda en Història 
(UB) / Carme Campoy, doctoranda en 
Antropologia Social (UdL).

40

4/7/17 Cicle «Maria-Mercè Marçal» - 
“M’he mirat al mirall i et veig 
a tu”

Lluïsa Julià, escriptora i crítica literària; 
Mercè Otero Vidal, i Maria Sevilla, poeta. 
Modera: Araceli Bruch Pla, vocal de la 
Junta Directiva. Presenta: Gemma Calvet, 
vicepresidenta primera de l’Ateneu 
Barcelonès.

72
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4/7/17 Cicle «L’endemà del sí» - 
“Exèrcit versus seguretat  
i defensa”

Jordi Armadans, director de Fundació per 
la Pau, i David Bajona, analista del Centre 
d’Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC). 
Modera: Marta Roqueta, periodista i analista 
de gènere.

7

4/7/17 Jornades sobre Àfrica - “Els 
africans a Europa: una llarga 
història” / “De Níger a Europa. 
Del Libya Kaman Turaï” - 
“Líbia com Europa” - “Al 
somni europeu” / “Música i 
cultura popular africana a les 
ciutats europees” /  
“Criollització africana a 
Europa: més que una 
metàfora sobre els orígens” / 
“Debat i conclusions”

Oriol Puig, doctorand en Antropologia 
(UB) / Juliana Braz Dias, antropòloga 
(Universitat de Brasília) / Wilson Trajano 
Filho, antropòleg (Universitat de Brasília) /  
Coordinen: Ferran Iniesta, professor 
d’Història d’Àfrica (UB); Jordi Tomàs, 
antropòleg, i Albert Farré, antropòleg. 

35

4/7/17 Debats Catalunya Social - 
“Els habitatges buits dels 
grans tenidors a Catalunya. 
La gran oportunitat per 
ampliar el parc de lloguer 
social”

84

4/7/17 Presentació del llibre 
Petites històries per a grans 
somiadors, de Marta Mitjans 
Puebla 

Marta Mitjans Puebla, autora; Anna Serra, 
escriptora, i Isabel López, editora.

70

5/7/17 Juliol a la Fresca - Teatre: 
Llibràlegs: Diàlegs teatrals 
amb els llibres com a rerefons

Mireia Piferrer, actriu. Albert Ausellé, actor. 
Jordi Prat i Coll, director.

25

5/7/17 Cicle «Centenari 1917» - 
“La rebel Assemblea de 
Parlamentaris de Barcelona”

Borja de Riquer, professor d’Història 
Contemporània (UAB). Presenta: Joan 
Solé, ponent de la secció d’Història.

70

10/7/17 Juliol a la Fresca - Cinema: 
The Big Lebowski

109

11/7/17 “Barcelona, 11 de juliol 
de 1937. Segon Congrés 
Internacional d’Escriptors 
per la Defensa de la Cultura. 
Vuitanta anys després”

Manuel Aznar Soler, catedràtic de  
Filologia Espanyola (UAB); Maria Campillo, 
professora de Filologia Catalana (UAB); 
Juan Rodríguez, professor de Filologia 
Espanyola (UAB), i José Ramón López 
García, professor de Filologia Espanyola 
(UAB).

36

12/7/17 Juliol a la Fresca - Cinema: 
Captain Fantastic 

125

13/7/17 “Terrorisme: arrels i essència” Joan Anton Mellón, catedràtic de Ciència 
Política i de l’Administració (UB), i Eliseo 
Oliveras, escriptor i periodista. Presenta: 
Stefan Rating, ponent de la secció 
d’Estudis Polítics, Jurídics i Socials.

37

14/7/17 Projecció del documental  
Las cloacas de Interior

120

15/7/17 Sortides culturals - Creuer 
pel Parc Natural del Delta de 
l’Ebre i visita a l’Ecomuseu

30

17/7/17 Juliol a la Fresca - Cinema: 
Pride

107
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18/7/17 Cicle «L’endemà del sí» - 
“Estat i religió”

Montserrat Coll, doctora en Filosofia i 
Lletres; Mustapha Aoulad, màster en 
Anàlisi i Intervenció en Conflictes Socials; 
Enric Olivé, catedràtic (URV); Sergi Miquel, 
relator de l’article de religió de Constituïm. 
Modera: Anna Arqué, portaveu de l’ICEC.

11

19/7/17 Juliol a la Fresca - Música: 
Pol Prats Trio 

Pol Prats, saxo; Marc Messeguer, guitarra, 
i Aleix Oliveras, contrabaix. 

180

20/7/17 Cicle «Ateneu al món» - 
“Identitats i solidaritat: 
paradoxes?” 

Francesc Mateu, director d’Oxfam 
Intermón a Catalunya; Silvina Vázquez, 
politòloga, i Mireia Montesinos, advocada. 
Modera: Xavier Muñoz i Puiggròs, 
secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu 
Barcelonès.

48

22/7/17 Bachcelona - Masterclass 
de Ton Koopman als joves 
solistes de la Beca Bach

Ton Koopman, organista, clavicembalista 
i director d’orquestra; Carine 
Tinney, soprano; Maria Chiara Gallo, 
mezzosoprano; Matthew Thomson, tenor,  
i Oriol Mallart, baix.

65

22/7/17 Liceu Maragall - «L’imaginari» -  
“L’imaginari: quelcom molt 
real”

Gonçal Mayos, professor de Filosofia (UB); 
Marta Doltra i Albert Llorca, catedràtics de 
Filosofia d’IES, i Mayte Duarte.

16

SETEMBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

12/9/17 Conferència commemorativa 
de l’Onze de Setembre

Suso de Toro, escriptor i historiador gallec, 
autor dels llibres Otra idea de España 
i Siete palabras, Premio Nacional de 
Narrativa (2003). Modera: Jordi Casassas 
Ymbert, president de l’Ateneu Barcelonès.

281

13/9/17 Presentació del llibre 
Corredor de fondo. 
Memorias, de José  
Corredor Matheos

Daniel Giralt-Miracle, crític i historiador  
de l’art.

40

13/9/17 Presentació del llibre  
El Centre Democràtic  
i Progressista de Caldes de 
Montbui; ateneu de llibertat, 
cultura i país

Amàlia Bosch, autora del llibre; Jaume 
J. Pieres, president del Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista; Joan-Francesc 
Pont, president de la Fundació Ferrer 
i Guàrdia, i Jordi Casassas Ymbert, 
president de l’Ateneu Barcelonès.

54

14/9/17 “L’Alzheimer altera 
profundament la vida  
de milions de famílies”

Nolasc Acarín i Ana Malagelada, autors 
del llibre Alzheimer. Envejecimiento y 
demencia, i Enric Juliana, periodista de  
La Vanguardia.

200

15/9/17 Cicle «Ateneu al món» - 
“Quebec: l’inèdit Discurs  
de la Victòria”

Daniel Turp, diputat del Partit Québécois 
(2003-2008), i Lisette Lapointe, vídua de 
Jacques Parizeau i diputada del Partit 
Québécois (2007-2012). Presenta: Carles 
Llorens, vicepresident segon de l’Ateneu 
Barcelonès.

110
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16/9/17 Liceu Maragall - «Déu: 
'mort' o 'revenja'» - “Religió 
i política. Brasil com a 
exemple” - “La religió i la 
corporalitat en la modernitat”

Alexandre Walmott Borges, professor 
titular de la Universidade Federal 
Uberlandia (Brasil). Yuri Tapia Ribas, 
doctor (UB) i professor de Filosofia a 
Mèxic.

23

18/9/17 En record de Manuel de 
Seabra

Víctor Martínez-Gil, professor de Literatura 
Catalana Contemporània (UAB); Oriol Pi 
de Cabanyes, escriptor, i Carles-Jordi 
Guardiola, escriptor i editor. 

44

19/9/17 Presentació del llibre Xirinacs. 
El profetisme radical i 
noviolent, de Lluís Busquets i 
Grabulosa 

Lluís Busquets i Grabulosa, autor; Ramon 
Balasch, editor del llibre; Martí Olivella, 
promotor d’Innovació Social: noviolència, 
deliberació, moneda ciutadana, i Isabel-
Clara Simó, Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 2017.

47

19/9/17 Cicle «Feminisme(s) al  
segle xxi (1)» - “El mirall dels 
anys: tres veus de dona...” 

Amparo Chumacero Ruiz, pedagoga  
i professora de la Facultat d’Educació 
(UB); Carme Vidal Estruel, llicenciada  
en Ciències Polítiques, i M. José Clement 
López, historiadora. Modera:  
Asunción López Carretero, psicòloga  
i professora de la Facultat d’Educació (UB). 
Les quatre intervinents són membres de 
DUODA: Centre de Recerca de Dones (UB). 

51

20/9/17 Presentació del llibre  
La iglesia y la politica 
española 1931-1978:  
La Segunda República y el 
franquismo, de Cayetano 
Nuñez Rivero

Cayetano Nuñez Rivero, autor. 38

20/9/17 Presentació del llibre Mossèn, 
ens han pres la marededeu! 
(El segrest de la marededeu 
de Núria 1967-1972)

Manuel Castellet i Rosa Anna Felip, autors; 
Borja de Riquer, historiador, i Francesc 
Nadal, geògraf.

18

20/9/17 Projecció del documental 
Sharkwater. Homenatge 
al director, productor i 
conservacionista, Rob 
Stewart (1979-2017)

Presenta: Cristòfol Jordà-Sanuy, president 
de l’Associació d’Amics del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona.

40

21/9/17 L’alquimista Dramatúrgia i cançons: Ignasi Roda. 
Actors: Martina Vilarasau i Ignasi Roda. 
Piano: Josep Anton Garcia. Producció: 
Equip de Poesia.

67

21/9/17 Cicle «Economia i futbol» - 
“Què pot aprendre el futbol 
de l’economia? I l’economia 
del futbol?” 

Jaume Garcia, catedràtic d’Economia 
Aplicada (UPF). Presenta: Josep Maria 
Carreras, ponent de la secció d’Economia.

10

26/9/17 “L’obra d’art: valor d’ús i valor 
de bescanvi”

Artur Ramon, crític d’art i galerista,  
i Miquel Molins, professor d’Història  
de l’Art (UAB) i president de la Fundació 
Banc Sabadell. Presenta: Lluís Utrilla, 
ponent de la secció d’Arts Visuals.

70

27/9/17 Cicle «Narrativa breu al 
cinema» - James Joyce -  
Projecció de The Dead 
('Dublinesos') 

Francesco Ardolino, professor de Filologia 
(UB). 

82
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27/9/18 “La natura i la desobediència 
civil en el pensament de H. D. 
Thoreau”

Marina Espasa, filòloga i escriptora, i 
Ramon Alcoberro, professor de Filosofia 
(UdG). Presenta: Santiago Vilanova, 
ponent de la secció d’Ecologia i Recursos 
Naturals.

32

28/9/17 “El gran debat” Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural; Albano Dante Fachin, diputat 
al Parlament de Catalunya (Podem); 
Àngels Martínez i Castells, diputada al 
Parlament de Catalunya (Podem); Jordi 
Sànchez, president de l’Assemblea 
Nacional Catalana, i Gemma Calvet i 
Barot, vicepresidenta primera de l’Ateneu 
Barcelonès.

250

OCTUBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

5/10/17 Inauguració del curs 
acadèmic a l’Ateneu 
Barcelonès - “Catalunya  
i la vocació d’Estat”

Jordi Casassas Ymbert, president de 
l’Ateneu Barcelonès.

115

7/10/17 Festes del Roser - Portes 
obertes

97

9/10/17 Cicle «Dones a la palestra» - 
“La desigualtat de sexes en  
el debat públic”

Marina Subirats Martori, catedràtica 
emèrita de Sociologia (UAB), i Sara 
Moreno Colom, professora de Sociologia 
(UAB). Presenta i modera: Araceli Bruch 
Pla, vocal de la Junta Directiva.

50

9/10/17 Cicle «Economia i 
sanitat» - “Són les patents 
incompatibles amb el dret  
a la salut?”

Joan Rovira, economista i especialista  
en temes de salut. Presenta: Josep Maria 
Carreras, ponent de la secció d’Economia.

26

11/10/17 “El món és vostre, només us 
cal voluntat per a conquerir-
lo” - Homenatge a Aurora 
Bertrana amb motiu del 125è 
aniversari del seu naixement

Jordi Casassas, president de l’Ateneu 
Barcelonès; Carme Arenas, presidenta del 
PEN Català; Oriol Ponsatí-Murlà, comissari 
de l’Any Bertrana, i Adriana Bàrcia, 
coordinadora de l’àlbum.

60

14/10/17 Cicle «La Cambra de 
l’Ateneu» - Entre l’Est i  
l’Oest: un viatge a Czernowitz

Barcelona Clarinet Players: Manuel 
Martínez, Xavier Vilaplana, Martí Guasteví  
i Alejandro Castillo. 

82

16/10/17 “Què fem amb l’excedent 
alimentari a Catalunya”

Maria Mestre, especialista en la Gestió  
i Prevenció de Residus, Economia i Medi 
Ambient i Ecologia Política; Raúl Moreno 
Montaña, diputat del PSC al Parlament  
de Catalunya, i Francisco Muñoz 
Gutiérrez, tècnic de Medi Ambient (UAB)  
i vicepresident de la plataforma Aprofitem 
els Aliments.

50

17/10/17 Cicle «Liceu-Ateneu» -  
Un ballo in maschera, de 
Giuseppe Verdi

Pol Avinyó, divulgador musical. 15

18/10/17 “L’homeopatia: una medicina 
holística”

Jordi Vila, metge homeòpata. Presenta: 
Santiago Vilanova, ponent de la secció 
d’Ecologia i Recursos Naturals.

21
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18/10/17 Cicle «Narrativa breu al 
cinema» - Isak Dinesen -  
Projecció de Babettes 
gæstebud ('El festí de 
Babette')

Presenta: Francesco Ardolino, professor 
de Filologia (UB).

42

19/10/17 Cicle «Ateneu al món» -  
“La repressió dels periodistes: 
complicitat o reacció?”

Carme Arenas, presidenta del PEN Català; 
David Aranda, advocat; Ali Lamrabet, 
periodista i escriptor marroquí, i Hamza 
Yalçin, periodista. Modera i presenta: 
Gemma Calvet i Barot, vicepresidenta 
primera de l’Ateneu Barcelonès.

30

19/10/17 “El front litoral al nord del 
Besòs. Criteris per a una 
transformació a l’entorn  
de les Tres Xemeneies”

Jaume V. Aroca, periodista especialitzat en 
territori metropolità i política institucional; 
Roger Hoyos, enginyer i president de la 
plataforma ciutadana 3 Xemeneies, i José 
Luis Muñoz, historiador de l’art i activista 
cultural. Presenta: Joaquim Perramon, 
economista.

21

21/10/17 Liceu Maragall - «Déu: 'mort' 
o 'revenja'» - “Del déu com a 
ideal al déu com a bandera” / 
“Raó i Déu”

Marta Doltra, catedràtica de Filosofia d’IES / 
Domingo Cabezas, professor de Filosofia 
d’IES.

24

24/10/17 Cinefòrum i projecció 
d’Espoir, sierra de Teruel

Presenta: Carles Cortés, ponent de la 
secció de Cinema. Comentaris i crítica: 
Antoni Cisteró, escriptor.

66

26/10/17 Cicle «Història de les  
religions a Catalunya» -  
“El protestantisme als  
Països Catalans al llarg  
de la història” 

Josep-Lluís Carod-Rovira, polític i autor 
del llibre Història del protestantisme als 
Països Catalans. Presenta: Joan Solé, 
ponent de la secció d’Història.

65

26/10/17 Presentació del llibre Vértices 
para un fractal, de Carlos Díez 

Carlos Díez, autor. 58

27/10/17 “Raimon Galí, vida  
i pensament”

Manfred Díez, doctor en Filosofia; Tineta 
Galí, filla de Raimon Galí; Enric Pujol, 
doctor en Història, i Hilari Raguer, doctor 
en Història. 

52

31/10/17 Cicle «Centenari 1917» -  
“Barcelona 1917: Miró, 
Picasso i Torres-García”

Emmanuel Guigon, director del Museu 
Picasso; Rosa Maria Malet, directora de 
la Fundació Joan Miró, i Michela Rosso, 
professora d’Història de l’Art (UB). 
Presenta: Barbara Marchi, adjunta  
de la secció d’Arts Visuals.

107

NOVEMBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

2/11/17 Presentació del llibre Vienen 
mal dadas, de Laura Gomara

Laura Gomara, autora; Gemma Lienas, 
escriptora, i Neus Arqués, escriptora.

61

4/11/17 Festival Sirga - Músiques 
de Recerca i Patrimoni - Ib, 
òpera electroacústica - work 
in progress 

Cecília Aymí, soprano; Roger Padullés, 
tenor; Morphosis Ensemble; Àlex Sanso, 
director; Joan Bagès, composició musical 
i electroacústica. 

54
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6/11/17 Cicle «Història de les religions 
a Catalunya» - “L’Islam, 
religió, història i cultura a 
Catalunya” 

Dolors Bramon, professora del 
Departament de Filologia Semítica (UB). 
Presenta: Joan Solé, ponent de la secció 
d’Història.

70

7/11/17 Cicle «La cultura del vot (6)» -  
“L’Administració de l’Estat i 
les administracions dels ens 
menors o perifèrics en una 
societat del segle xxi” 

Elisenda Malaret, catedràtica de Dret 
Administratiu (UB), i Mariona Tomàs, 
professora agregada de Ciència Política 
(UB). Modera: Stefan Rating, ponent de 
la secció d’Estudis Polítics, Jurídics i 
Socials.

40

9/11/17 Magistral d’Escacs Ciutat de 
Barcelona 2017, del 9 al 17 
de novembre

570

9/11/17 Cicle «Diàlegs ambientals» - 
 “La lluita contra el canvi 
climàtic a la pràctica: com ho 
fem?” 

Alba Cabañas, directora de l’Àrea 
Tècnica de Foment del Treball Nacional, 
i Assumpta Farran, directora de l’Institut 
Català d’Energia. Modera: Josep Garriga, 
economista i expert en canvi climàtic.

42

10/11/17 Cicle «Centenari de 
la Revolució Russa» - 
Inauguració de l’exposició 
«Les llums de Rússia i 
l’Ateneu: la fascinació 
catalana per la Revolució 
d’Octubre» 

Jordi Casassas, president de l’Ateneu 
Barcelonès, i Ramon Breu, comissari de 
l’exposició. 

45

10/11/17 Cicle «Centenari de la 
Revolució Russa» - Centenari 
de l’Octubre Roig: un viatge 
musical

Josep Camós, tenor; Daniel Morales, 
baríton, i Ekaterina Gagkaeva, piano i 
arpa. 

74

12/11/17 Associació Massià Carbonell - 
Concert de violí 

Laura Gaya, violí. 83

13/11/17 Cicle «Centenari de la 
Revolució Russa» - “Impacte 
de la Revolució a Catalunya”/ 
“La revolució, de Lenin a 
Gorbatxov” - Presentació 
de l’obra Lenin essencial (5 
volums)

Josep Puigsech, professor d’Història 
Contemporània (UAB); Alejandro Acosta 
(UB), i Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB).

62

14/11/17 Cicle «Feminisme(s) al segle 
xxi (3)» - “L’Art de ser dona: 
creacions femenines o crea-
cions originals”

M. Lluïsa Cunillera, professora de 
Literatura Catalana i màster en Estudis  
de les Dones; Mercè Girona, artista, i Elisa 
Varela, professora titular de Paleografia  
i d’Història de les Dones (UdG). Modera: 
M. José Clement, historiadora. 

51

14/11/17 Cicle «Centenari de la 
Revolució Russa» -  
“Dirigents i ideòlegs” / 
“Dones i revolució”

Enric Ucelay-Da Cal, catedràtic d’Història 
Contemporània, i Josep Sánchez Cervelló, 
catedràtic d’Història Contemporània 
(URV).

39

15/11/17 “L’escenografia: un diàleg 
entre teatre i arts visuals”

Iago Pericot, Montse Amenós i Alfons 
Flores, escenògrafs. Presenta: Jaume 
Comas, ponent de la secció de Teatre. 

32

15/11/17 Cicle «Centenari de la 
Revolució Russa» - “Rússia 
1905” - Projecció de 
Bronenosets Potyomkin  
('El cuirassat Potemkin') 

Francisco Veiga, professor d’Història 
Contemporània (UAB), i Pelai Pagès, 
professor d’Història Contemporània (UB).

73
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16/11/17 “Manel Surroca i Claret, 
l’artista absent”

Mercè Vila, historiadora de l’art i 
comissària de l’exposició «L’absència»;  
M. Isabel Marín, doctora en Història 
de l’Art i conservadora del Reial Cercle 
Artístic de Barcelona; Eusebi Puigdemunt, 
historiador especialitzat en la pintura 
del Ripollès, i Conxita Solé, neboda de 
l’artista. Presenta: Barbara Marchi, adjunta 
de la secció d’Arts Visuals.

38

16/11/17 Cicle «Centenari de la 
Revolució Russa» - “Rússia 
1917” - Projecció d’Oktyabr 
('Octubre') 

Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB). 

53

18/11/17 Liceu Maragall - «Déu: 'mort' 
o 'revenja'» - “Del sagrat al 
sant, en el Dia Mundial de la 
Filosofia (UNESCO)”

Gonçal Mayos, professor de Filosofia, 
i Joan Carles Mèlich, professor del 
Departament de Pedagogia Sistemàtica  
i Social (UAB).

25

20/11/17 “Jordi Tell, arquitecte, 
aventurer i diplomàtic a 
l’ombra”

Gemma Domènech, historiadora. 
Presenta: Joan Solé, ponent de la secció 
d’Història.

55

21/11/17 “Aristòtil i Pascal: endreçar el 
llenguatge de la naturalesa” 

Pere Lluís Font, filòsof; Joan Ferrer i 
Gràcia, traductor i professor de Filosofia,  
i Oriol Ponsatí-Murlà, editor. Modera:  
Anna Punsoda Ricart, ponent de la secció 
de Filosofia. 

45

21/11/17 Cicle «Traduint...» - “Al voltant 
d’Emily Dickinson”

Marina Porras, crítica literària; Francesc 
Parcerisas, escriptor i traductor, i Marcel 
Riera, poeta i traductor. Lectura de 
poemes: Maria Cabrera, poeta.

74

22/11/17 Cicle «Narrativa breu al 
cinema» - “Jane Austen” -  
Projecció de Love and 
Friendship ('Amor i amistat')

Presenta: Francesco Ardolino, professor 
de Filologia (UB).

76

22/11/17 “Salvem el Parc Natural de  
la Muntanya de Montserrat”

Ramon Maria Masalles, botànic; Francesc 
Llimona, biòleg, i Josep Germain, 
consultor ambiental. Presenta: Santiago 
Vilanova, ponent de la secció d’Ecologia  
i Recursos Naturals.

44

23/11/17 Cicle «Diàlegs ambientals» -  
“Els ciutadans i el canvi 
climàtic: ho hem entès?” 

Xavier Duran, periodista especialitzat en 
Ciència a Televisió de Catalunya, i Maria 
Josep Picó, periodista científica i docent 
(UV). Modera: Anna Pérez, ambientòloga 
i coordinadora de la campanya Climate 
Tracker. Amb la col·laboració del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya.

43

23/11/17 Projecció de Moneyball Presenta: Josep Maria Carreras, ponent 
de la secció d’Economia.

20
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24 i 25 / 
11/2017

I Jornada Col·loqui Miquel 
Martí i Pol de Literatura 
i Educació - “Poesia per 
a infants?” / “L’aplicació 
'L’univers poètic de Miquel 
Martí i Pol” // I Jornada 
Col·loqui Miquel Martí i Pol 
de Literatura i Educació - 
“Un recorregut pels llibres 
de poesia per a infants en 
llengua catalana publicats 
a la segona dècada del 
segle xxi” / “Aproximació 
a la poesia a través del 
joc. Una experiència d’ahir 
per a l’escola d’avui?” / 
“Mestratges i aprenentatges. 
Quan la literatura parla de 
l’escola” / “La rueda de las 
horas” / “El valor de  
la literatura en la societat”

Miquel Desclot, escriptor; Roger Canadell 
(FMMP, UOC), i Montse Caralt (FMMP, 
UVic-UCC). // Ramon Besora (AAMMP); 
Antoni Tort, Grup de Recerca Educativa 
GREUV (UVic-UCC); Juan Kruz Igerabide 
Sarasola (UPB); Francesc Codina, Textos 
Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i 
Traducció (TEXLICO); Vanesa Amat, Grup 
de Recerca en Educació, Llenguatge i 
Literatura (GRELL, UVic-UCC); Glòria 
Bordons (UB), i Lola Casas, escriptora. 
Modera: Carme Rubio, professora (UVic-
UCC). 

56

27/11/17 Cicle «Ateneu al món» - 
“Dones: democràcia  
i resistència”

Anna Sallés, residenta de l’Amical 
de Ravensbrück; Mirta Núñez Díaz-
Balart, professora de la Universidad 
Complutense de Madrid; Gemma Calvet, 
jurista i vicepresidenta de l’Ateneu 
Barcelonès; Betsabé García, filòloga; 
Esther Bonet, filòloga; Marina Rossell, 
cantant i vicepresidenta de l’Amical de 
Ravensbrück; Ariadna Oltra, periodista de 
TV3, i Pilar Aymerich i Antonina Rodrigo.

103

27/11/17 Cicle «Centenari de la Revo-
lució Russa» - “La Revolució 
Russa i la literatura russa: 
Maiakovski, Bulgàkov,  
Mandelxtam, Akhmàtova”

Tamara Djermanovic, professora i 
coordinadora del Seminari d’Estudis 
Eslaus (UPF).

66

28/11/17 “Tribut a Richard Feynman. 
El Nobel que va canviar la 
història de la Física” 

Mara Carmona, Espai NANO; Jordi Díaz, 
director d’Espai NANO (UB); Yolanda 
Fernández, professora de l’IES Mercè 
Rodoreda; Claudi Mans, professor emèrit 
de Química (UB); Anna May, ICMAB; Ignasi 
Gispert (Applied Nanotecnologies); Joan 
Mendoza, filòsof; Toni Pou, EDUSCOPI; 
Jordi Notó, Espai NANO, i Víctor Puntes, 
ICN2/VHIR. 

70

28/11/17 “Nosaltres, les fusterianes” Actrius: Victòria Salvador i Laura Romero. 
Violoncel·lista: Clara Dolç. Escenografia: 
Lluís Crespo. Selecció, dramatúrgia i 
direcció: Manuel Molins.

105

30/11/17 Dia de l’Ateneu / Lliurament 
dels I Premis Ateneu 
Barcelonès / Actuació 
musical de Blue Hours / 
Exhibició dels quadres 
Retrat del Sr. Bea, mestre 
d’esgrima, de Josep Cuchy, 
i Retrat d’Ildefons Suñol, de 
Carles Vázquez / Participació 
artística dels socis a través 
de la pintura

Cristina Puig, periodista i conductora  
de l’acte. Blue Hours: Rocío Seligrat,  
veu, i Anscari Montori, guitarra.

150
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DESEMBRE ACTE CONFERENCIANTS ASSISTÈNCIA

1/12/17 Cicle «Ateneu al món» -  
“Dia internacional de la SIDA. 
La SIDA: on som i on anem”

Bonaventura Clotet, director de l’Institut 
de Recerca de la Sida IrsiCaixa; Beatriz 
Mothe, metgessa i investigadora clínica 
d’IrsiCaixa; Eugènia Negredo, metgessa 
especialista del Servei de Medicina 
Interna de l’Hospital Germans Trias; Julià 
Blanco, doctor en Bioquímica, lidera el 
grup de Virologia i Immunologia Cel·lular 
d'IrsiCaixa; Ferran Pujol, director del 
Projecte dels Noms. Modera: Gemma 
Calvet, vicepresidenta primera de l’Ateneu 
Barcelonès.

3

2/12/17 “Cartes a la presó i a l’exili” 30

3/12/17 Cicle «música Contempo-
rània» - Improject

Celeste Alías, veu; Pablo Selnik, flauta; 
Joan Antoni Pich, violoncel; Johannes 
Nästesjö, contrabaix; Jordina Millà, 
piano; Oriol Roca, bateria; Laia Vallès, 
electrònica, i Núria Andorrà, percussió  
i direcció artística. 

28

4/12/17 Cicle «Ateneu al món» - 
Infància a Berlín cap al 1900, 
de Walter Benjamin 

Chantal Benjamin, néta de Walter 
Benjamin, i Carles Duarte, poeta. 
Lectures: Eladi Crehuet, notari; Araceli 
Bruch, vocal de la Junta Directiva, i 
Gemma Calvet, vicepresidenta primera 
de l’Ateneu Barcelonès. Presenta: Xavier 
Muñoz i Puiggròs, secretari de l’Ateneu 
Barcelonès. 

100

10/12/17 Associació Massià Carbonell -  
Concert de guitarra i flauta 

Belisana Ruiz i Oriol Mula, músics. 132

11/12/17 Cicle «Dones a la palestra» - 
“Dones a la palestra a la 
Revolució Russa”

Tània Verge, professora de Ciència Política 
(UPF), i Sílvia Comes, compositora, 
cantautora i fundadora de Les Kol·lontai. 
Modera: Araceli Bruch, vocal de la Junta 
Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

53

12/12/17 Cicle «Feminisme(s) al segle 
xxi» - “La dona i el món laboral”

Mar Alarcón, fundadora i consellera 
delegada de SocialCar, i Mònica Serrano, 
professora d’Economia (UB). Presenta: 
Victoria Clemente Lafuente, advocada.

21

12/12/17 “'Ho sap tothom, i és profecia': 
els Nadals de J. V. Foix”

Jordi Cerdà, professor de Filologia 
Romànica (UAB); Jordi Cornudella, poeta 
i editor, i Joan Ramon Veny, professor del 
Departament de Filologia Catalana  
i Comunicació (UdL). 

23

12/12/17 Debats Catalunya Social - 
“La qualitat de l’ocupació. 
Factors i conseqüències”

70

13/12/17 Cicle «La desnuclearització 
del planeta» - “La responsa-
bilitat de la societat civil i dels 
científics pel desarmament”

Jordi Armadans, director de la Fundació 
per la Pau (Fundipau) i membre de la 
Campanya Internacional per a l’Abolició 
de les Armes Nuclears (ICAN). Presenta: 
Santiago Vilanova, ponent de la secció 
d’Ecologia i Recursos Naturals.

20
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13/12/17 “Espanya, una nova història” José Enrique Ruiz Domènec, autor 
d’España, una nueva historia, i Xavier  
Bru de Sala, escriptor.

200

13/12/17 Presentació del llibre Temps 
de confitures, de Carme 
Ripoll

Carme Ripoll, autora; Carla Gràcia 
Mercadé, escriptora, i Jordi Solé 
Camardons, editor de Voliana Edicions. 
Lectura de fragments: Beti Alemany, 
de l’Obrador d’Històries, i David García 
Escolà, guitarrista.

62

14/12/17 Dijous Europeus - “Debat 
sobre la presidència maltesa 
del Consell de la UE” 

Mark Micallef, ambaixador de Malta 
a Espanya. Presenta: Stefan Rating, 
advocat. 

18

14/12/17 “Els Estats Units en la Guerra 
Civil espanyola” 

Andreu Espasa, historiador. Presenta: 
Joan Solé, ponent de la secció d’Història.

62

15/12/17 “Classe magistral de 
l’escriptor Justin Go”

Justin Go, escriptor. 15

16/12/17 Liceu Maragall - «Déu: 
'mort' o 'revenja'» - “Religió-
laïcisme: la difícil superació 
de la barbàrie” 

Albert Llorca, catedràtic de Filosofia  
d’IES, i Andrés Carmona Campo, filòsof  
i vicepresident d’Europa Laica.

18

18/12/17 Cicle «La Cambra de 
l’Ateneu» - Isabel Villanueva 
presenta Bohèmes 

Isabel Villanueva, viola; François Dumont, 
piano. Presenta: Mònica Pagès.

110

18/12/17 Presentació del llibre  
De viva veu. Entrevistes  
i declaracions públiques,  
de Maria Àngels Anglada 

Isabel-Clara Simó, escriptora; Josep 
Tero, cantautor; Eusebi Ayensa i Francesc 
Foguet, curadors del volum.

58

18/12/17 Presentació del llibre L’olor de 
la seva pell, d'Alfons Cama

Alfons Cama, autor; Isidre Grau i Mar 
Tomàs, escriptors i professors de l’Escola 
d’Escriptura.

70

19/12/17 “Economia social i treball 
cooperatiu”

Maite Soler, Economistes per una 
Economia Social, Col·legi d’Economistes 
de Catalunya; Maravillas Rojo, secretària 
general de Treball del Ministeri de Treball 
i Immigració d’Espanya (2008-2010), i 
Guillem Perdrix, director de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya.

42

19/12/17 Presentació del llibre Els llops 
ja no viuen als boscos, de 
Teresa Saborit

Teresa Saborit, autora, i Manel de la 
Rosa, escriptor i professor de l’Escola 
d’Escriptura.

18

20/12/17 “El valor del silenci a la 
societat del segle xxi”

Norbert Bilbeny, president del Consell 
Social de l’Ateneu Barcelonès. Presenta: 
Jordi Casassas Ymbert, president de 
l’Ateneu Barcelonès.

50

21/12/17 «A casa vella, portalada 
nova: els crèdits per a béns 
immobles» 

Esther Arroyo, titular de la Càtedra Jean 
Monnet de Dret Privat Europeu (UB); Jordi 
Nieva, catedràtic de Dret Processal (UB), 
i Àngel Serrano, notari. Presenta: Stefan 
Rating, advocat.

14
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CICLE DATA ACTE PARTICIPANTS ASSISTENTS

Cicle «L’assalt 
al cel»

27/1/17 La via basca Arnaldo Otegi, secretari general de Sortu.
Entrevista: David Fernàndez, periodista.

309

14/2/17 Revolució social 
i/o estat propi?

Anna Gabriel, diputada al Parlament de 
Catalunya per la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (CUP), i 
Albano Dante Fachin, secretari general 
de Podem Catalunya.

325

17/3/17 Els ambaixadors Francesc Homs, diputat al Congrés 
dels Diputats pel PDeCAT, i Joan Tardà, 
diputat al Congrés dels Diputats per 
ERC.
Modera: Quico Sallés, periodista de La 
Vanguardia.

138

Homenatges i 
En record de…

24/1/17 En record de Mina 
Pedrós

Manuel Baratech, editor; Pere Costa 
i Batllori, veterinari; Jordi Casassas 
Ymbert, president de l’Ateneu 
Barcelonès, i Pep Montes, periodista.

83

19/4/17 En record de 
Montserrat Roig

Quim Torra, editor i escriptor; Jaume 
Serra i Fontelles, escriptor, realitzador i 
guionista, i M. Àngels Cabré, escriptora 
i directora de l’Observatori Cultural de 
Gènere.
Presenta: Patrícia Gabancho, periodista.

105

26/6/17 En record de 
Jaume Llauradó

Francesc Serra, responsable d’Activitats 
de la Plataforma Pro Seleccions 
Catalanes; Toni Strubell, creador d’Amics 
de Josep Sunyol; Josep Maldonado, 
patró de la Fundació F. C. Barcelona,  
i Xavi Torres, periodista.
Presenta: Xavier Muñoz i Puiggròs, 
secretari de l’Ateneu Barcelonès.

12

18/9/17 En record de 
Manuel de Seabra

Víctor Martínez-Gil, professor de 
Literatura Catalana Contemporània 
(UAB); Oriol Pi de Cabanyes, escriptor, i 
Carles-Jordi Guardiola, escriptor i editor.

44

«Debat de 
guàrdia»

23/2/17 El zoo o no? Leonardo Anselmi, portaveu i 
coordinador de ZOOXXI, i Cristòfol 
Jordà-Sanuy, president de l’Associació 
d’Amics del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona.
Modera: Albert Balanzà, periodista.

42
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«Ateneu
al món»

22/5/17 Periodisme 
avui i llibertat 
d’expressió

José Antich, director d’El Nacional; 
Ferran Casas, subdirector de Nació 
Digital; Natza Farré, periodista, i Joan 
Josep Queralt, catedràtic de Dret Penal 
(UB).
Modera: Gemma Calvet, vicepresidenta 
primera de l’Ateneu Barcelonès.

55

9/6/17 No és periodisme 
si no melesta: 
I Jornada de 
Periodisme 
d'Investigació 
Grup Barnils 

Paula Guisado, periodista d’El Mundo; 
Mar Cabra, periodista membre de l’ICIJ 
i guanyadora espanyola del Pulitzer pels 
Papers de Panamà; Álvaro de Cózar, 
creador de la sèrie de podcasts “V, las 
cloacas del Estado”.

65

20/7/17 Identitats i 
solidaritat: 
paradoxes?

Francesc Mateu, director d’Oxfam 
Intermón a Catalunya; Silvina Vázquez, 
politòloga, i Mireia Montesinos, 
advocada.
Modera: Xavier Muñoz i Puiggròs, 
secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu 
Barcelonès.

48

15/9/17 Quebec: l’inèdit 
Discurs de la 
Victòria

Daniel Turp, diputat del Partit Québécois 
(2003-2008), i Lisette Lapointe, vídua de 
Jacques Parizeau i diputada del Partit 
Québécois (2007-2012).
Presenta: Carles Llorens, vicepresident 
segon de l’Ateneu Barcelonès.

110

19/10/17 La repressió  
dels periodistes:
complicitat o 
reacció?

Carme Arenas, presidenta del PEN 
Català; David Aranda, advocat; Ali 
Lamrabet, periodista i escriptor marroquí.
Modera i presenta: Gemma Calvet i 
Barot, vicepresidenta primera de l’Ateneu 
Barcelonès.
Acte amb la presència del periodista turc 
Hamza Yalçin.

30

27/11/17 Dones: 
democràcia  
i resistència

Mirta Núñez Díaz-Balart, professora 
titular de la Universitat Complutense de 
Madrid; Gemma Calvet, vicepresidenta 
de l’Ateneu Barcelonès; Betsabé García, 
filòloga i escriptora; Esther Bonet, filò-
loga i viquipedista acreditada, i Marina 
Rossell, vicepresidenta de l’Amical de 
Ravensbrück.
Modera: Ariadna Oltra, periodista de  
TV3. Presenta: Anna Sallés, presidenta 
d’Amical de Ravensbrück.

103

1/12/17 Dia internacional 
de la SIDA.
La SIDA: on  
som i on anem

Beatriz Mothe, metgessa i investigadora 
clínica d’IrsiCaixa; Eugènia Negredo, 
metgessa especialista del Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital Germans 
Trias; Julià Blanco, doctor en Bioquímica, 
lidera el grup de Virologia i Immunologia 
Cel·lular d'IrsiCaixa, i Ferran Pujol, 
director del Projecte dels Noms.
Presenta: Bonaventura Clotet, director de 
l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa.
Modera: Gemma Calvet, vicepresidenta 
primera de l’Ateneu Barcelonès.
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4/12/17 Infància a Berlín 
cap al 1900, de 
Walter Benjamin

Chantal Benjamin, néta de Walter 
Benjamin, i Carles Duarte, poeta.
Lectures: Eladi Crehuet, notari; Araceli 
Bruch, vocal de la Junta Directiva, i 
Gemma Calvet, vicepresidenta primera 
de l’Ateneu Barcelonès.
Presenta: Xavier Muñoz i Puiggròs, 
secretari de l’Ateneu Barcelonès.

100

Juliols a la 
Fresca

3/7/17 CINEMA
Arsenic and Old 
Lace, de Frank 
Capra

51

5/7/17 TEATRE
Llibràlegs: Diàlegs 
teatrals amb els 
llibres com a 
rerefons

Mireia Piferrer, actriu. Albert Ausellé, 
actor.

25

10/7/17 CINEMA
The Big Lebowski, 
de Joel Coen

109

12/7/17 CINEMA
Captain Fantastic, 
de Matt Ross

125

17/7/17 CINEMA
Pride, de Matthew 
Warchus

107

19/7/17 MÚSICA
Pol Prats Trio

Pol Prats, saxo; Marc Messeguer, 
guitarra, i Aleix Oliveras, contrabaix.

180

«Maria-Mercè 
Marçal»

4/07/17 “M’he mirat al 
mirall i et veig  
a tu”

Lluïsa Julià, escriptora i crítica literària; 
Mercè Otero Vidal, i Maria Sevilla.
Modera: Araceli Bruch Pla, vocal de  
la Junta Directiva.
Presenta: Gemma Calvet, vicepresidenta 
primera de l’Ateneu Barcelonès.

72

«Dones a la 
palestra»

9/10/17 La desigualtat de 
sexes en el debat 
públic

Marina Subirats Martori, catedràtica 
emèrita de Sociologia (UAB), i Sara 
Moreno Colom, professora de Sociologia 
(UAB).
Presenta i modera: Araceli Bruch Pla, 
vocal de la Junta Directiva.

50

11/12/17 Dones a  
la palestra
a la Revolució 
Russa

Tània Verge, professora de Ciència 
Política (UPF), i Sílvia Comes, 
compositora, cantautora i fundadora  
de Les Kol·lontai.
Modera: Araceli Bruch, vocal de la Junta 
Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

53
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6/2/17 Les revolucions russes  
de 1917

José Manuel Rúa, professor del Departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política i 
Economia Mundial (UB).

Secció 
d'Història

6/3/17 Viatgers catalans a la Rússia 
revolucionària

Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB).

Secció 
d'Història

11/5/17 La revolució soviètica: boicot  
i guerra civil (primera etapa)

Bernat Muniesa, catedràtic d’Història 
Contemporània.

Tertúlia 
Borralleras

15/6/17 De la mort de Lenin als 
processos de Moscou:  
l’assalt traïdor  
de la revolució soviètica

Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB). Tertúlia 

Borralleras

28/9/17 La Primera Guerra Mundial 
com a pas previ per a la 
Revolució Russa

Alberto Pellegrini, professor de la UB.
Tertúlia 
Borralleras

5/10/17 Efectes revolucionaris i 
contrarevolucionaris de  
la Revolució Russa

Paola Lo Cascio, professora d’Història 
(UB).

Tertúlia 
Borralleras

19/10/17 Presència russa en la Guerra 
Civil espanyola, especialment 
a Catalunya

Andreu Claret, escriptor i periodista.
Tertúlia 
Borralleras

2/11/17 Els anarquistes i la Revolució 
Russa

Pepe Gutiérrez, escriptor i periodista. Tertúlia 
Borralleras

10/11/17 Inauguració de l’exposició 
«Les llums de Rússia i 
l’Ateneu: la fascinació catalana 
per la Revolució d’Octubre»

Ramon Breu, comissari. Junta Directiva

10/11/17 Centenari de l’Octubre Roig: 
un viatge musical

Josep Camós, tenor; Daniel Morales, 
baríton, i Ekaterina Gagkaeva, piano i arpa.

Secció de 
Música

13/11/17 Tertúlia sobre el llibre  
Deu dies que trasbalsaren  
el món, de John Reed

Pelai Pagès, professor d’Història (UB),  
i Albert Fabà, sociolingüista i activista.

Secció 
d'Història

13/11/17 Impacte de la revolució  
a Catalunya

Josep Puigsech, professor d’Història 
Contemporània (UAB).

Editorial Tres 
i Quatre i 
Fundació 
Francesc 
Eiximenis, 
amb la 
col·laboració 
de l’Ateneu 
Barcelonès.

13/11/17 La revolució,  
de Lenin a Gorbatxov

Alejandro Acosta.

14/11/17 Dirigents i ideòlegs Enric Ucelay-Da Cal, catedràtic d’Història 
Contemporània (UPF).

14/11/17 Dones i revolució Josep Sánchez Cervelló, catedràtic 
d’Història Contemporània (URV).

15/11/17 Rússia 1905, i projecció de 
Bronenosets Potyomkin,  
de Sergei M. Eisenstein

Francisco Veiga, professor d’Història 
Contemporània (UAB).

16/11/17 Rússia 1917,  
i projecció d'Oktyabr,  
de Sergei M. Eisenstein. 

Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB).

Annex 3
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Annex 4
Sortides culturals 2017

DATA ACTIVITAT ORGANITZACIÓ ASSISTENTS

21/1/17
Universitat de Cervera, Museu Comarcal  
i Santa Maria de Cervera 

Espai Ateneu 26

18/2/17
Castell de Montsoriu i ermita  
de Santa Anna de Breda

Espai Ateneu 32

18/3/17
Celler i castell de la Conca de Barberà,  
Forès, i calçotada a Can Fèlix 

Espai Ateneu 27

22/4/17
Castell monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, 
Centre Miró i església Vella de Mont-roig 

Espai Ateneu 28

20/5/17
Parc Arqueològic Mines de Gavà  
i Cova de Can Sadurní de Begues 

Espai Ateneu 22

17/6/17
El poblat iber de Bolvir i el Parc  
dels Búnquers de Martinet i Montellà 

Espai Ateneu 29

15/7/17 Creuer pel Parc Natural del Delta de l’Ebre Espai Ateneu 30

27/11/17 La Revolució Russa i la 
literatura russa: Maiakovski, 
Bulgàkov, Mandelxtam, 
Akhmàtova

Tamara Djermanovic, professora i coordina-
dora del Seminari d’Estudis Eslaus (UPF).

Secció de 
Llengua

11/12/17 Dones a la palestra a la 
Revolució Russa

Tània Verge, professora de Ciència  
Política (UPF), i Sílvia Comes, compositora, 
cantautora i fundadora de Les Kol·lontai.
Modera: Araceli Bruch, vocal de la Junta 
Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

Junta Directiva

14/12/17 La necessitat que la  
Revolució Russa tenia d’altres
revolucions com la revolució 
dels espartaquistes alemanys

Alejandro Andreassi, professor del 
Departament d’Història Moderna i 
Contemporània (UAB).

Tertúlia 
Borralleras
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PERIO-
DICITAT CONTINGUTS

AB Llibre Fòrum Mariàngela 
Cerdà / 
Maria del 
Carmen 
Vaqueiro

Mensual Debat i discussió sobre un llibre que els participants 
han llegit prèviament. Relació dels llibres que han estat 
objecte d’estudi: La romana, d’Alberto Moravia (gener); 
The People of the Abyss, de Jack London (febrer); 
Shinel, de Nikolai Gógol (març); The Human Comed, de 
William Saroyan (abril); El Señor de Bembibre, d’Enrique 
Gil y Carrasco (maig); Abans que el temps ho esborri, de 
Xavier Baladia (juny); Calígula, d’Albert Camus (octubre); 
Mansfield Park, de Jane Austen (novembre); Fontamara, 
d’Ignazio Silone (desembre).

Amics de 
la ciutat

Joaquim 
Arenas

Bimestral Debat sobre temes relacionats amb la ciutat de 
Barcelona. Convidats: Mercè Homs i Molist, regidora 
de l’Ajuntament de Barcelona (gener); Blanca Serra i 
Puig, doctora en Llengües Clàssiques (maig); Ramon 
M. Nogués, catedràtic emèrit d’Antropologia Biològica 
(UAB) (novembre).

Amics de la 
història (tertúlia 
organitzada 
per la secció 
d'Història)

Joan Solé 
i Carme 
Llobet 

Mensual Debat sobre temes relacionats amb la història i els 
llibres. Llibres i convidats: Les dones de la Principal, de 
Lluís Llach, amb Josep M. Sanmartí, historiador (febrer); 
Vae Victus, d’Albert Sànchez Piñol (març); Homo Deus. 
Una breu història del demà, de Yuval Noah Harari, amb 
Ignasi Aragay, director adjunt del diari Ara, i Ferran 
Cortés, ateneista (abril); Incerta glòria, de Joan Sales, 
amb Dolors Ayats i Ferran Corté (maig); Maite Muns, 
editora de L’art de la memòria, Mònica Miró, traductora 
al català de l’obra De la influència de les passions en 
la felicitat dels individus i de les nacions, i Xavier Roca, 
notari i escriptor de la biografia Madame de Staël, la 
baronesa de la libertad (juny); La voluntat i la quimera, 
de Jordi Casassas (octubre); Deu dies que trasbalsaren 
el món, de John Reed, amb Pelai Pagès, professor 
d’Història (UB), i Albert Fabà, sociolingüista i activista 
(novembre); Jo confesso, de Jaume Cabré, amb Joan 
Josep Isern, crític literari (desembre).

Arquitectura José-Luis 
Niño

Mensual Tertúlia al voltant de temes arquitectònics.

August 
Puncernau

Jaume Josa Mensual Tertúlia al voltant de temes d'actualitat. Convidats: 
Josep Garriga Sala, economista i exdirector de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic (febrer); Eduardo López 
Balcells, enginyer industrial (març); Ramon Perelló, 
director d’Ediciones Península (abril); Lama Jinpa 
Gyamtso, director dels centres d’estudi de budisme 
tibetà Samye Dzong d’Espanya (maig). 
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Borralleras Bernat 
Castany 
i Eduard 
Moreno

Setmanal Grup que es reuneix per tractar de temes diversos. 
Convidats: Xavier Mas de Xaxàs, periodista, i Doris 
Ensinger, professora emèrita de la Facultat de Traducció 
i d’Interpretació (UAB) (gener); Lluís Racionero, escriptor, 
Carlos Mesa Orrite, periodista, i Pare Manel (febrer); 
Andreu Claret, periodista i escriptor; Isabel Olesti, 
historiadora, i Eliseo Bayo, periodista i escriptor (març); 
Xavier Nubiola de Castellarnau, enginyer industrial; 
Carlos Canivell Cretchley, enginyer industrial, i Rodríguez 
Amat, pintor (abril); Bernat Muniesa, catedràtic d’Història 
Contemporània; Carmen Liñan Magaña, novel·lista, i 
Hermann Bonnín, director teatral (maig); Carme Serradell 
Alonso, pediatra; Pelai Pagès, professor d’Història 
Contemporània (UB), i Ferran Armengol Ferrer, doctor en 
Dret i professor de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals (UB) (juny); Alberto Pellegrini, professor de 
la UB (setembre); Paola Lo Cascio, professora d’Història 
(UB), i Andreu Claret, escriptor i periodista (octubre); Pepe 
Gutiérrez, escriptor i periodista; Gerard Jacas, professor 
de Filosofia; Alberto Pellegrini, professor d’Història 
(UB), i Eduard Moreno, advocat (novembre); Alejandro 
Andreassi, professor del Departament d’Història Moderna 
i Contemporània (UAB) (desembre).

Búsula Fèlix Pujol Bimensual Tertúlia al voltant de temes d'actualitat. Convidats: 
Manuel Milian Mestre, politòleg (gener); Gabriel Rufián, 
diputat al Congrés dels Diputats per ERC, i Marina 
Subirats, sociòloga (febrer); Marcel Coderch, enginyer i  
informàtic, i Lorenzo Viñas, administrador de finques 
i advocat (març); Xavier Mas de Xaxàs, periodista, i 
Antoni Castells, catedràtic d’Economia (UB) i conseller 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 
(2003- 2010) (abril); Antoni Castells, catedràtic 
d’Economia (UB) i conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya (2003-2010), i Salvador Rueda, 
director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 
(maig); Vicenç Navarro, catedràtic de Ciències Polítiques 
i Polítiques Públiques (UPF) (juny); Jordi Casassas 
Ymbert, president de l’Ateneu Barcelonès (setembre); 
Albert Arias, director del Pla Estratègic de Turisme 
de Barcelona (octubre); Gemma Marfany, biòloga 
(novembre).

Cercle 
catalanista

Lluís Juste 
de Nin 

Mensual Debat sobre temes d'actualitat. Es fa en el transcurs 
d’un dinar.

Cruïlla de debat Enric Cirici i 
Pilar Blasco

Setmanal Tertúlia integrada per un grup que «viu i fomenta la 
catalanitat sense límits». Es fa en el transcurs d’un dinar.

Debats 
macrofilosòfics 

Gonçal 
Mayos

Mensual Tertúlia de temàtica filosòfica. Convidats: Saulo P. Coelho, 
professor titular UFG (Brasil), i Osvaldo Castro, professor 
titular USP (Brasil) (abril); Albert Baille, professor de 
Filosofia (juny).
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Economia 
(tertúlia 
organitzada 
pel ponent 
de la secció 
d'Economia)

Josep Maria 
Carreras 

Mensual Tertúlia al voltant de temes econòmics amb un convidat 
diferent cada mes. Es fa en el transcurs d’un dinar. 
Convidats: Antonio March Pujol, diplomàtic i ambaixador 
d’Espanya a Rússia (2007-2011) (gener); Iu Pijoan, 
inspector d’Hisenda i lingüista (febrer); Genís Roca, 
empresari i expert en models de negoci digital (març); 
Josep Puig i Boix, doctor enginyer (abril); Rudy Gnutty, 
director del documental On the same boat (maig); Miquel 
Rubirola, economista i autor del llibre Keynesianismos. 
Una inmersión rápida (juny); Santiago Ramírez, coronel 
d’intendència (juliol); Jordi Alberich, director general del 
Cercle d’Economia (setembre); Tatxo Benet, fundador 
i directiu de Mediapro (octubre); Andreu Mas-Colell, 
professor del Departament d’Economia i Empresa (UPF) 
(novembre).

El debat 
nacional

Carme 
Adzerias i 
Jordi Papell

Bimensual Tertúlia de temàtica nacionalista. Convidats: Joaquim 
Colominas, professor de Ciències Polítiques (UB) 
(gener); Joan Vicent Candel i Alemany, gestor cultural, 
i Guillem Clapés, assessor polític i de comunicació 
(febrer); Jordi Casassas, historiador, i Joan Canadell, 
cofundador del Cercle Català de Negocis (març); Dolors 
Feliu, jurista, i Marc Gafarot Monjó, expert en Relacions 
Internacionals (abril); Tomàs Callau, historiador; Jordi 
Miró, president d’Estat Català; Joan Solé, ponent de la 
secció d’Història, i Mireia Boya i Busquets, presidenta 
del Grup Parlamentari CUP-CC (maig); Araceli Bruch i 
Pla, escriptora i actriu (juny); Jordi Turull, president del 
grup parlamentari Junts pel Sí, i Gabriela Serra, diputada 
al Parlament de Catalunya per la CUP (setembre); Oriol 
Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya (novembre); Enric 
Ucelay Da Cal, professor emèrit d’Humanitats (UPF); 
Arnau Gonzàlez Vilalta, professor d’Història Moderna 
i Contemporània (UAB), i Steven Forti, professor 
d’Història Moderna i Contemporània (UAB) (desembre).

El pregó Joan 
Maluquer

Setmanal Grup cristià de debat.

Els putrefactes 
de l’Ateneu

Max Arias Sense 
periodicitat 
concreta

Tertúlia en el transcurs d’un dinar. Convidats: Bernat 
Dedéu, filòsof (febrer); Ricard Mas, historiador i crític 
d’art (juny).

Els tercers 
dijous

Conxa 
Aguirre

Mensual Debat sobre temes d'actualitat. 
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Espai Ateneu Magi 
Lardiés i 
Manuel
Baratech

Setmanal Tertúlia de temàtica variada, amb un convidat diferent 
cada vegada. Es fa en el transcurs d’un dinar. Convidats: 
Pere Costa, veterinari (gener); Júlia Behar, psicòloga,  
i Bernat Dedéu, filòsof (febrer); Genís Roca, empresari i  
expert en models de negoci digital, i Jordi Casassas, 
historiador (març); Gonçal Mayos, professor de Filosofia 
(UB); Pere Baltà, diputat al Congrés dels Diputats III, IV 
i V legislatures, i Josep M. Lloveras, professor d’Afers 
Europeus (abril); Ramon Mir, pintor i expert en art; 
Joaquim Coll, historiador i vicepresident de Societat 
Civil Catalana; Pilar de Torres, economista i expresidenta 
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya IFERCAT; 
Montserrat Pinyol, advocada i comentarista d’actualitat 
de TV3, i Rebeca Lewis, fundadora del Partit Demòcrata 
dels EUA a Espanya (maig); Lluís Vicente, director de 
la Biblioteca i de l’Arxiu de l’Ateneu; Pere Vozmediano, 
geriatre; Vicenç Ferrer, economista principal, Banc 
Mundial, i Josep L. Domènec, gran mestre adjunt del 
Gran Orient de Catalunya (juny); Fèlix Pujol, periodista 
(juliol); Santiago Montero, enginyer industrial i membre 
de l’Aliança Ferroviària Transpirinenca; Pere Alcober, 
regidor i delegat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona 
(2003-2011); Lluís Reales, professor de Mitjans, 
Comunicació i Cultura (UAB), i Mariona Graupera, 
investigadora de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (setembre); Pilar Eyre, escriptora i periodista; 
Joan Amorós, president de FERRMED, Brussel·les; 
Daniel Serrano, president de la província de Barcelona 
del Partit Popular, i Immaculada Balsells, concertista i 
professora de guitarra (octubre); Patricia Planas, gran 
mestra de la Gran Lògia Femenina d’Espanya; Miquel 
de Gomis, consultor; Josep Espar Ticó, advocat, polític, 
empresari i promotor cultural català. (novembre); Jordi B.  
Oliva, productor executiu d’Imagic TV (desembre).

Esports i Ateneu Miquel 
Àngel 
Barrabia 
i Xavier 
Bachs 

Mensual Tertúlia sobre el món de l’esport. Es fa en el transcurs d’un 
dinar. Els convidats han estat: Toni Bover, fisioterapeuta 
(gener); Gabriel Domingo, director general del grup Claror 
(febrer); Jordi Segura, químic i director del Laboratori de 
Control Antidopatge de Barcelona (març); Vicenç Aguilera, 
president del Consorci del Circuit Barcelona-Catalunya i 
del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (abril); 
Maria Teresa Samaranch, membre del Consell Directiu de 
la Federació Internacional de Patinatge sobre Gel (ISU) 
(maig); Josep Bobé, autor del llibre Quan no érem ni onze 
(setembre); Jordi Chiqui Sans, exjugador de waterpolo 
(octubre); Olga Viza, periodista (novembre).

Estudis 
colombins

Francesc de 
Haro

Bimestral Estudi de la figura de Cristòfor Colom. Convidats: 
Margarida Muset i Adel, pedagoga (febrer); Jaume 
Aymar, degà de la Facultat de Filosofia (URL) (abril); 
Carles Macià i Aldrich, enginyer químic i investigador 
històric (juny); Miquel Manubens, historiador i escriptor 
(octubre); Manel Capdevila i Maresma, enginyer de 
sistemes i investigador històric (desembre). 

Ètica i poesia Guillem 
Vallejo

Mensual Tertúlia sobre poesia. Convidats: Jordi Sánchez, 
professor de Llengua i Literatura Castellana  
(gener); Miquel Lluís Muntané, sociòleg, escriptor  
i traductor (febrer); Francesc Solà, escriptor i crític  
cinematogràfic, i Sílvia Rins, poeta i assagista de  
crítica cinematogràfica (abril).
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Futur Ateneu / 
Ateneu2021.cat

Pep Montes Mensual Debat sobre temes d'actualitat. Es fa en el transcurs 
d’un dinar.

Grup d'estudi 
de defensa  
i seguretat 

Joan Carles 
Viñoles

Mensual Debat sobre temes de seguretat.

Grup d'estudis 
d'història de la 
cultura

Jordi 
Casassas

Bimensual Estudi de la història, especialment la història 
contemporània.

Grup d’estudis 
spinozians

Sílvia 
Fortuny

Mensual Seminari dedicat a l’estudi del pensament filosòfic, 
teològic i polític de Spinoza amb especial atenció a la 
lectura, interpretació i comentari de la seva principal 
obra, Ethica ordine geometrico demonstrata (1677).

Història de 
Catalunya

Antoni 
Rovira

Mensual Debat sobre temes d'història de Catalunya.

Literatura i 
economia

Joaquim 
Perramon

Sense 
periodicitat 
concreta.

Penya “Els 
crítics”

Manuel 
Pérez 
Delgado

Mensual Tertúlia al voltant de temes d'actualitat i literaris.

Prosa catalana 
contemporània 
(club de lectura)

Laura 
Rodríguez 
de Rozas

Mensual Debat i discussió sobre una novel·la que els participants 
han llegit prèviament. Obres tractades: Les senyoretes 
de Lourdes, de Pep Coll (gener); Joana E., de Maria-
Antònia Oliver (febrer); La sega, de Martí Domínguez 
(març); L’aniversari, d’Imma Monsó (abril); La vida sense 
la Sara Amat, de Pep Puig (maig); L’escanyapobres,  
de Narcís Oller (juny); Cera, de Miquel Pairolí (octubre); 
Sense alè, de Josefa Contijoch (novembre); Quan arriba 
la penombra, de Jaume Cabré (desembre).

Rabiosa 
actualitat 
política - 
TRAP (tertúlia 
organitzada pel 
ponent de la 
secció d'Estudis 
Polítics, Jurídics  
i Socials)

Stefan 
Rating

Mensual Tertúlia al voltant de temes polítics. 

Seminari de 
lectura d’assaig 
contemporani

Bernat 
Castany

Mensual Debat i discussió sobre un llibre que els participants 
han llegit prèviament. Relació dels llibres que han estat 
objecte d’estudi: Teoría de la Acción Comunicativa, 
de Jürgen Habermas (gener); Això ho canvia tot. El 
capitalisme vs. el clima, de Naomi Klein (febrer i març);  
La cultura del nuevo capitalismo, de Richard Sennett 
(abril); Psicopatología del poder: un ensayo sobre  
la perversión y la corrupción, de Jorge L. Tizón,  
i Venjança, d’Andreu Claret (maig); L’existencialisme  
és un humanisme, de Jean-Paul Sartre (juny);  
De un desastre oscuro. Sobre el fin de la verdad de 
Estado, d’Alain Badiou (octubre); La voluntat i la quimera.  
El noucentisme català entre la Renaixença i el marxisme, 
de Jordi Casassas (novembre); Segundo manifiesto por 
la filosofía, d’Alain Badiou (desembre).

Seminari
Els Segles d’Or

José 
Manuel 
Moro

Mensual Seminari sobre la cultura europea del Renaixement i del 
Barroc i estudi de l’obra Don Quijote de la Mancha.

Seminari 
Nietzsche

Rosa M. 
Sala Carbó

Mensual Seminari dedicat a l’obra Menschliches, 
Allzumenschliches ('Humà, massa humà').

ANNEXOS
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DATA ACTE ASSISTENTS

28/1/17 Festival BCN Negra. Trobada de novel·la negra de Barcelona 
Taula rodona “Barcelona, capital europea del crim... literari”, amb 
Francesc Xavier Álvarez Llaberia, agent del cos de Mossos d’Esquadra, 
llicenciat en Criminologia (UB) i escriptor; Josep Camps, escriptor; 
Empar Fernàndez, professora, columnista de premsa, autora de guions 
per a documentals i escriptora; Albert Figueras, metge i escriptor, i Anna 
Maria Villalonga, professora de Literatura Catalana (UB), investigadora, 
crítica literària, crítica de cinema i escriptora. Moderador: Carles Quílez, 
periodista, escriptor i exdirector d’anàlisi de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya.
Taula rodona “La novel·la social de la nostra època”, amb Ernesto Mallo, 
escriptor, i Cristina Manresa, comissària dels Mossos d’Esquadra i cap 
de la Regió Policial Metropolitana Sud.

187

4/2/17 Festival BCN Negra. Trobada de novel·la negra de Barcelona
Taula rodona “La collita en castellà”, amb Claudio Cerdán, escriptor, 
guionista i dibuixant de còmics; Félix Modroño, fotògraf i escriptor; 
Miguel Pajares, doctor en Antropologia Social, investigador del Grup de 
Recerca sobre Exclusió i Control Social (UB), president de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat i escriptor, i José Sanclemente, escriptor i
periodista. Moderador: Aro Sáinz de la Maza, escriptor, editor i corrector.
Diàleg “Sangre en los estantes”. Paco Camarasa, llibreter i comissari de 
BCNegra, conversa amb Antonio G. Iturbe, periodista cultural i director 
del portal literari Librújula.

317

10,11 i 
12/02/2017

Festes de Santa Eulàlia
6a edició Llum BCN amb la instal·lació lumínica proposada pels alumnes 
de l’Institut del Teatre.

6.541

22/2/17 Inauguració de l’exposició i presentació del llibre  
Política i cultura. L’ateneisme en la Catalunya contemporània. 
Coordinador: Giovanni C. Cattini

50

Annex 6
Actes singulars 2017

Sota el palmerar Jordi Arraut Mensual Tertúlia amb convidats diversos: Eduard Barceló i 
Crusat, president del Centre d’Estudis del Priorat (CEP) 
(gener); Raül Benavides, professor d'Hormonia del 
Conservatori Municipal de Barcelona (febrer); Xavier 
Grau, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya (març); 
Mercè Sanz i Castells, supervivent dels camps de 
concentració nazis (abril); Arturo Domingo, catedràtic 
d'Història (maig); Miquel Berga, professor de Literatura 
Anglesa (UPF) (juny); Rosa Rius Gatell, professora 
de Filosofia (UB) (setembre); Joan Masarnau Brasó, 
enginyer industrial (octubre); Carmen Vaqueiro, autora 
del llibre En tiempos del pan de maíz (novembre); Josep 
Junyent, del Consulat Suís (desembre).

Vèrtex Montserrat 
Guardiet

Mensual Debat filosòfic sobre l’actualitat. Convidats: 
Angelina Hurios, presidenta d’honor de la Fédération 
Internationale des Femmes des Carrières (maig);  
Anna Boyé, antropòloga i fotògrafa (juny); Montserrat 
Morera, musicòloga (novembre); Jaume Botey, doctor en 
Antropologia i Filosofia (desembre).
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14/3/17 Debat dels candidats a la presidència de l’Ateneu.
Genís Roca, candidat d’Ateneu 2021.cat; Jordi Casassas, candidat 
d’Ateneu@ el teu, i Bernat Dedéu, candidat d’Ordre i Aventura.
Modera: Milagros Pérez Oliva, periodista.

300

27/3/17 Presentació d’Un palau de Barcelona. Història del Palau Savassona, seu 
de l’Ateneu Barcelonès, de Mateu Barba.
Jordi Rogent, arquitecte; Josep Maria Rovira, arquitecte i catedràtic 
d’Història de l’Art i l’Arquitectura (ETSAB); Jordi Casassas, president  
de l’Ateneu Barcelonès, i Mateu Barba, autor del llibre.

235

19/4/17 Inauguració de l’exposició «Montserrat Roig i la revolta de l’Ateneu.
Barcelonès» (comissària: M. Àngels Cabré), i «En record de Montserrat 
Roig», amb Quim Torra, editor i escriptor; Jaume Serra i Fontelles, 
escriptor, realitzador i guionista, i M. Àngels Cabré, escriptora i directora 
de l’Observatori Cultural de Gènere. Presenta: Patrícia Gabancho, 
periodista.

105

23/4/17 Diada de Sant Jordi. Jornada de portes obertes. 8.000

2/6/17 Dia de l’Associacionisme Cultural 2017. Jornada de portes obertes
Representació d’Ismene, de Carole Fréchette, i taula rodona posterior
Equip artístic: Ismene - Fina Rius; direcció - Imma Colomer; escenografia - 
Enric Planas; traductora - Elisabet Ràfols
Taula rodona: Fina Rius, actriu; Josefa Contijoch, escriptora, i Jaume 
Comas, gestor de la Secció.

133

15/6/17 L’Ou com Balla. Jornada de portes obertes. 2.166

17/6/17 Gran festa dels escacs a l’Ateneu. Simultània d'escacs amb el mestre 
Xavier Àvila.

20

18/6/17 Sessió d’apunts al natural al jardí. 52

22/6/17 Revetlla literària. Proclamació de l’obra guanyadora del XLVI Premi 
Crexells, a la novel·la Crui. Els portadors de la torxa, de Joan Buades. 

171

12/9/17 Conferència commemorativa de l’Onze de Setembre. “Catalunya avui, 
una mirada des d’Espanya”, a càrrec de Suso de Toro, escriptor i 
historiador gallec. 
Presenta: Jordi Casassas Ymbert, president de l’Ateneu Barcelonès.

281

28/9/17 El gran debat
Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural; Albano Dante Fachin, 
diputat al Parlament de Catalunya (Podem); Àngels Martínez, diputada 
al Parlament de Catalunya (Podem); Jordi Sànchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i Gemma Calvet, vicepresidenta primera 
de l’Ateneu Barcelonès.

250

5/10/17 Inauguració del curs acadèmic a l’Ateneu Barcelonès. “Catalunya  
i la vocació d’Estat”, a càrrec de Jordi Casassas Ymbert, president  
de l’Ateneu Barcelonès.

115

07 i 
08/10/2017

Festes del Roser. Jornades de portes obertes. 97

Del 8 al 
17/11/2017

Magistral d’Escacs Ciutat de Barcelona 2017. 570

10/11/17 Inauguració de l’exposició «Les llums de Rússia i l’Ateneu: la fascinació 
catalana per la Revolució d’Octubre». Comissari: Ramon Breu.

45

30/11/17 Dia de l’Ateneu. Lliurament dels I Premis Ateneu Barcelonès atorgats per 
la Junta.

150

2/12/17 Cartes a la presó i a l’exili. 30

ANNEXOS
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 – Literatura 
• Recordant Stefan Zweig 1881-1942
• Incerta glòria, de Joan Sales,  

i la literatura de postguerra
• En record de Montserrat Roig
• Josep Palau i Fabre, poeta, 

dramaturg, crític literari i crític d’art
• Any Bertrana: Aurora i Prudenci
• Maria-Mercè Marçal  

«M’he mirat al mirall i et veig a tu»
• Nosaltres els catalans,  

25 anys de la mort de Joan Fuster
• Viatges literaris
• Jane Austen (1775-1817)
• Sense alè, de Josefa Contijoch
• La Revolució Russa i la literatura 

russa
• Barcelona negra
• Premis Nadal i Pla
• Aniversari de Ricardo Piglia

 – Filosofia
• Imaginari i realitat del nihilisme 

contemporani. Com fer-li front?
• L’existencialisme és un humanisme, 

de Jean-Paul Sartre
• Henry David Thoreau, Walden  

o la vida als boscos
• Hannah Arendt i la condició 

humana
• El valor del silenci a la societat  

del segle xxi

• Aniversari de Zygmunt Bauman 
• Dia de la Filosofia
• Martí Luter inicia la reforma 

protestant

ANNEX 7
Centres d’interès destacables, per àrees de coneixement:

 – Ciències socials, política, educació 
i ciència
• La via basca
• Portugal: Pensament i acció política
• Revolució social i/o estat propi?
• Les urnes a judici
• Dones creadores
• Dia de la dona:  

el llegat de les dones del 36
• Psicopatología del poder:  

un ensayo sobre la perversión  
y la corrupción, de Jorge L. Tizón

• Tinc dret a triar? Cap a un nou 
model d’atenció a la gent gran

• El pensament i l’obra d’Enric 
Prat de la Riba 1870-1917. 
Nacionalisme i formació d’un estat

• De societat analògica a societat 
digital, debat obert

• El barraquisme abans  
de la República i l’urbanisme  
del franquisme

• Morir en defensa de la terra  
i de la vida

• Dia de l’Associacionisme  
Cultural 2017

• La crisi actual i les idees  
de J. M. Keynes

• Nosaltres els catalans. Als 25 anys 
de la mort de Joan Fuster

• Terrorisme: arrels i essència
• Diàlegs: ciència i tecnologia
• Tertúlia: Nuclears, renovació  

o tancament?
• Societat hipersexualitzada
• Agressivitat:  

causes i conseqüències
• Tribut al físic Richard Feynman
• Aniversari de Stéphane Hessel
• Repressió i censura periodística
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 – Història 
• Les revolucions russes de 1917 
• La voluntat i la quimera: el 

noucentisme català, de Jordi 
Casassas

• L’equívoc d’anomenar «genovès» 
Cristòfol Colom

• Revolucions russes
• Dels fets de la Fatarella als fets de 

maig de 1937

 – Art, música, cinema
• Dones creadores
• Hollywood: la nit dels Òscars
• Blade Runner
• Dones pintores
• Aniversari de John Berger
• Arquitectura de genis

 – Viatges, altres
• Viatgers catalans a la Rússia 

revolucionària
• El món de la cuina
• Excursions per Catalunya
• Rutes literàries
• País Valencià
• La Rambla de Barcelona
• El vermell a l’atzar (Centenari de la 

Revolució Russa)
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EEESCOLA 
D’ESCRIPTURA 
DE L’ATENEU 
BARCELONÈS, 
2016-2017 
L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès treballa en exercicis corresponents 
al curs acadèmic, motiu pel qual les dades que s’ofereixen en aquesta Memòria 
abracen des del setembre de 2016 fins a l’agost de 2017.

El curs 2016-2017, l’Escola ha ofert un ventall de més de 100 propostes forma-
tives presencials, per a grups reduïts, organitzades en cinc grans àrees: es-
criptura, literatura i humanitats, oficis de l’edició, comunicació i narració oral, 
i seminaris i conferències. 

L’Escola disposa també d’un campus virtual d’escriptura interactiu, amb el pro-
pòsit d’arribar a més persones i de més lluny. El curs 2016-2017 s’han programat 
els cursos virtuals que conformen l’itinerari troncal de la proposta formativa 
de l’Escola, i també el curs Redacció i estil i el curs Microrelat. Així mateix, du-
rant el curs 2016-2017 l’Escola ha ofert com a novetats el curs virtual Iniciació 
a la poesia, de 30 hores de durada –dos mesos i mig–, i el curs virtual Exprés 
Narrativa, d’un mes de durada.

El claustre de l’Escola d’Escriptura està format per gairebé un centenar de 
professors i col·laboradors, tots ells escriptors, crítics literaris, professionals 
de les principals editorials de Barcelona o catedràtics universitaris de renom. 

En la línia d’enfortir la seva activitat, l’Escola d’Escriptura manté relacions d’in-
tercanvi amb nombroses associacions, entitats culturals i institucions. Així 
mateix, l’Escola és membre actiu de l’European Association of Creative Writing 
Programmes (EACWP), formada per més d’una trentena d’escoles d’escriptura.

L’Escola d’Escriptura segueix sent un referent internacional en l’ensenyament 
de l’escriptura creativa i ha esdevingut l’escola d’escriptura més gran d’Europa 
i la segona del món, després de la de Nova York.
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EE
L es inscripcions

El curs 2016-2017 l’Escola va tancar 
havent atès 2.142 inscripcions als dife-
rents cursos presencials o virtuals. 

El curs 2017-2018, l’Escola ha tancat el 
seu període d’inscripció als cursos anu-
als i del primer trimestre amb un total de 
1.147 matrícules: 896 als cursos presen-
cials i 251 als cursos virtuals. 

També és interessant veure la distribució 
de la matrícula del curs 2016-2017 en 
cadascuna de les branques d’estudi.

L’ oferta formativa
L’oferta formativa presencial
L’activitat principal de l’Escola és l’oferta 
formativa presencial, amb més de 100 pro-
postes, que abasten un ampli ventall, tant 
pel que fa a la temàtica com al format i la 
durada. N’hi ha que s’imparteixen al llarg 
de tot el curs acadèmic −d’octubre a juny, 
amb 60 o 90 hores de classe–; també n’hi 
ha de semestrals –40 o 45 hores–, de tri-
mestrals –20 o 30 hores– i d’altres de 

durada curta, entre 10 i 18 hores. D’altra 
banda, hi ha els cursos intensius d’es-
tiu, que tenen lloc des de la darrera set-
mana de juny i durant tot el mes de juliol.  
Així mateix, cal assenyalar les tutories 
personals.

Una de les tasques que es fa curs rere 
curs és renovar la programació amb 
propostes innovadores. 

L’oferta formativa virtual
L’Escola ofereix complet l’Itinerari virtual 
per a narradors, de 3 anys de durada. 
Aquest itinerari inclou els cursos Narrativa 
–primer any–, Conte I i Novel·la I –segon 
any–, Conte II i Novel·la II –tercer any– i 
el curs Grups de fi de projecte. L’Escola 
continua oferint el curs virtual Redacció 
i estil, que permet a l’alumne aprofundir 
en els coneixements sintàctics, gramati-
cals i estilístics de la llengua per redactar 
amb correcció i fluïdesa qualsevol tipus 
de text, i també el curs Microrelat. Així 
mateix, durant el curs 2016-2017 l’Escola 
ha ofert com a novetats el curs Iniciació 
a la poesia, de 30 hores de durada –dos 
mesos i mig–, i el curs virtual Exprés 
Narrativa, d’un mes de durada –dues 
quinzenes didàctiques.

Matriculació per cursos
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El total d’alumnes matriculats al llarg del 
curs 2016-2017 ha estat de 538. Cal sub-
ratllar, així mateix, l’alt grau de fidelitza-
ció de l’alumnat, que continua amb els 
cursos de segon i tercer any de l’Itinerari 
virtual per a narradors.

També cal destacar el gran abast que han 
tingut els cursos, amb alumnes d’arreu de 
Catalunya, el País Valencià, les Illes Bale-
ars, la resta de l’Estat espanyol, Andorra; 
de diversos països d’Europa, de l’Amè  rica 
del Sud i del Nord; i alguns de l’Àfrica i de 
l’Àsia. L’àmplia difusió respon, en bona 
part, als diversos acords de col·laboració 
que hi ha amb nombroses entitats i asso-
ciacions, tant de Catalunya com de fora  
–les Comunitats Catalanes de l’Exterior 
o la Xarxa de Biblioteques d’Andorra, per 
exemple-, per promoure aquests cursos.  
Durant el curs 2016-2017 la difusió en 
aquest àmbit s’ha intensificat i ampliat de 
manera molt important. 

Distribució de la matrícula segons les branques d’estudi, curs 2016-2017

Oferta formativa virtual

Oralitat

Literatura i humanitats

O�cis de l’edició

Escriptura
24,3%

60,1%1%

14,2%

0,4%

Com a valor afegit, els cursos virtuals in-
corporen, a més de vídeos, fòrums, xats 
o qüestionaris didàctics, les videocor-
reccions dels exercicis, a través de les 
quals el professorat analitza els exercicis 
d’escriptura dels alumnes mitjançant un 
vídeo de cinc minuts, on l’alumne veu 
com es remarquen i corregeixen en temps 
real les frases i paràgrafs del seu text 
literari. Cada alumne pot veure, també, 
les videocorreccions dels companys i co-
mentar-les. El campus virtual de l’Escola 
disposa d’un servei d’assessorament 
acadèmic, informàtic i administratiu.

El curs 2016-2017 s’han obert 41 grups 
de cursos virtuals: 21 a l’octubre de 2016, 
6 al novembre del mateix any, 7 al gener 
de 2017, 3 al març i 4 al maig d’aquest 
mateix any. 

Del total de 41 grups, 8 són del primer 
nivell (curs Narrativa), 7 del segon nivell 
(5 de Novel·la I i 2 de Conte I), 6 del tercer 
nivell (4 de Novel·la II i 2 de Conte II), 3 del 
curs Grups de fi de projecte, 3 del curs 
Redacció i estil, 2 del curs Microrelat, 2 
del curs Iniciació a la poesia i 10 del curs 
virtual Exprés Narrativa.
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F ormació 

externa i serveis  
complementaris

L’Escola ofereix, a més de la formació 
que té lloc al centre, els següents serveis: 
 – Cursos ad hoc per a empreses, univer-
sitats, editorials, institucions, entitats i 
col·legis professionals. 

 – Gabinet d’Assessorament Lingüístic 
i Literari (GALL). Durant aquest curs 
s’han fet 22 encàrrecs (9 més que el 
curs anterior).

 – Centre de desenvolupament de guions 
de cinema i televisió. 

 – Servei de coaching cultural (individual, 
i també per a grups).

 – Servei de tutoria individual en set idio-
mes: català, castellà, anglès, francès, 
alemany, italià i rus (presencial o virtual).

A ctivitats
complementàries
Presentacions de llibres i altres 
actes literaris
La presentació de llibres publicats per 
l’alumnat, el professorat o bé escrip-
tors vinculats al centre és una activitat 
habitual. També ho són altres activitats de 
caràcter literari, estretament relacionades 
amb l’Escola.

Al llarg del curs 2016-2017, es van or-
ganitzar un total de 29 presentacions de 
llibres i 22 actes literaris diversos.

Llibres publicats per l’alumnat  
i el professorat
Durant aquest curs, un total de 23 pro-
fessors i 111 alumnes i exalumnes han 

publicat llibres a diferents editorials i de 
gèneres ben diversos: novel·la, recull de 
contes, conte infantil, poesia, no-ficció, 
relat testimonial, relats d’humor, narrativa 
de viatges, assaig, història... Representen 
deu més que els de l’any anterior.

Algunes d’aquestes publicacions han 
tingut un ressò mediàtic important i el 
reconeixement de la crítica, i són èxits 
de vendes. A l’entorn d’una quarta part 
han rebut algun premi literari o bé algun 
tipus de menció de reconeixement. Ens 
referim, entre d’altres, a llibres com: Ana-
tomia de les distàncies curtes, de Marta 
Orriols; La octava caja, de Dory Sonthei-
mer; Nines, de Muriel Villanueva; Recorda 
que moriràs, de Ferran Garcia; Montserrat 
Roig. La memòria viva, d’Aina Torres; La 
roda de l’oblit, de Cari Ariño; Amb l’ai-
gua al coll, de Daniel Arbós; La veu del 
Cyrano, de Gemma Sardà; La mecà nica 
de l’aigua, de Silvana Vogt; Muso Kunda, 
de Gemma Freixas; Des del balcó, de 
Teresa Muñoz; El torn, de Clara Mir; Ta-
ronges calentes, de Joan Adell Álvarez; 
o Mama, vull que siguis com un elefant, 
de Cinta Arasa.

Altres activitats rellevants
 – «Algunes claus per llegir o escriu-
re una novel·la històrica». Cicle de 
conferències organitzat per encàrrec 
de l’Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) en el marc de la setmana Barce-
lona Novel·la Històrica 2016 i impartit 
íntegrament pel professorat de l’Escola 
especialitzat en aquest gènere. 

 – «Seguint el rastre de Pepe Carvalho.» 
Cicle de conferències organitzat per en-
càrrec de l’Institut de Cultura de Bar-
celona (ICUB) en el marc de BCNegra 
2017 i impartit íntegrament pel profes-
sorat especialitzat en el gènere negre 
de l’Escola. 
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 – Parada de llibres per la diada de 
Sant Jordi. El 23 d’abril, el dia de Sant 
Jordi, com es ve fent els darrers anys, 
es va muntar una parada a la Rambla 
amb les novetats editorials d’alumnat 
i professorat de l’Escola, publicades 
durant el curs 2016-2017. 

 – Tallers de poesia a la Setmana de la 
Poesia de Barcelona 2017. Aquests 
tallers ofereixen un tast d’alguns dels 
recursos i de les tècniques poètiques 
més rellevants. L’Escola ha organitzat 
nou tallers per encàrrec de l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB), amb la 
col·laboració del Grup de Recerca PO-
CIÓ (Poesia i Educació) i la Fundació 
Joan Brossa.

 – Programa cultural Wonderland (Rà-
dio 4), dirigit i presentat per la periodista 
Rosa Gil. Durant aquest curs s’ha con-
tinuat la col·laboració setmanal amb el 
programa cultural Wonderland (secció 
«L’art d'escriure»): concurs de microre-
lats i també l’espai on el professorat de 
l’Escola comparteix amb els oients les 
eines i les tècniques narratives.

 – IX Beca Carnet Jove Connecta’t a 
les Lletres 2017, que impulsa l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut de la Direc-
ció General de Joventut (Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya), i que pro-
mou l’accés professional de les perso-
nes joves al món de la premsa escrita. 

 – III Premi Literari Autor Revelació. 
Aquest premi, convocat conjuntament 
per l’editorial Rosa dels Vents (Penguin 
Random House) i l’Escola, s’atorga a 
la millor primera obra de narrativa en 
català escrita per alumnes o exalumnes 
de l’Escola d’Escriptura. El certamen té 
periodicitat anual.

Així mateix, diverses entitats, empreses 
i ens públics han convocat diferents 
concursos literaris conjuntament amb 
l’Escola d’Escriptura: Inspiraciència – VII 
Concurs de Relats d’Inspiració Científica, 
organitzat per la delegació a Catalunya 
del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC); Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya – 5a edició del 
Concurs de Tuitrelats Un tren d’històries; 
11a edició del Concurs de Relats Curts 
Online de TMB – 2017; Ploma 4 Gats –3r 
Concurs de Relats Curts– o el 2n Concurs 
de Microrelats en col·laboració amb la 
CAL (Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana), entre d’altres.

Activitats literàries complementàries, 
curs 2016-2017
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C omunicació, 

difusió i publicitat
Durant el curs 2016-2017, l’Escola ha aug-
mentat d’una manera molt significativa la 
seva presència als mitjans de comunica-
ció, tant en la premsa escrita com en mit-
jans digitals i audiovisuals, amb articles de 
fons, reportatges, entrevistes o referències 
a l’activitat que l’Escola genera. Una de les 
conseqüències directes d’aquesta visibili-
tat als mitjans (diaris i revistes −en paper 
i digitals−, blocs, ràdios, televisions...) és 
l’augment del nombre de visites al web de 
l’Escola i de seguidors a les xarxes socials.

D’altra banda, l’Escola treballa molt inten-
sament la publicitat i la presència en nom-
brosos àmbits −incloent-hi campanyes a 
Internet (AdWords) i a Facebook−, la qual 
cosa li fa guanyar incidència i matrícules.

L’Escola ha tingut també una presència 
significativa en el marc de diversos es-
deveniments literaris i actes culturals: 
Universitat Catalana d’Estiu (Prada 
de Conflent), Setmana del Llibre en 
Català (Barcelona), Fira de Teatre al 
Carrer (Tàrrega), Mostra d’Entitats dels 
Països Catalans (Barcelona), Fira Liber-
isliber (Besalú), Saló de l’Ensenyament 
(Barcelona), MOT - Festival de Literatu-
ra (Girona i Olot), EVA - Festival En Veu 
Alta (Vilafranca del Penedès), Mercat de 
Nadal del Llibre – TR3SC (Barcelona) i 
Litterarum - Fira d’espectacles literaris 
(Móra d’Ebre).

Així mateix, cal destacar les campanyes 
de publicitat que s’han fet de forma re-
gular just abans de l’inici dels períodes 
d’inscripció als cursos:

 – Distribució de publicitat a un elevat 
nombre de punts, com ara bibliote-

ques, llibreries, centres cívics, edito-
rials, teatres, cinemes, museus, restau-
rants... i per mitjà de butlletins digitals i 
per correu electrònic a diverses entitats 
amb les quals s’ha establert un acord. 

 – Difusió amb cartells al carrer als barris 
de Barcelona més concorreguts i una 
campanya mitjançant expositors publi-
citaris lluminosos a dotze estacions del 
metro de la ciutat (setembre de 2016). 

Butlletí electrònic
Per complementar la tasca de difusió, 
s’elabora un butlletí electrònic quinzenal, 
L’Escola al Dia, que s’envia a tot l’alumnat, 
professorat, exalumnes i persones i 
entitats interessades en l’activitat de 
l’Escola. 

Web i xarxes socials
El nombre de visites anuals al lloc web de 
l’Escola (www.campusdescriptura.com)  
durant el curs 2016-2017 ha estat 
139.399 de 81.703 usuaris únics. D’altra 
banda, cal destacar també l’augment de 
seguidors a les xarxes socials, especi-
alment a Facebook, on s’ha passat de 
30.000 a 34.000 seguidors. I el Twitter 
de l’Escola va acabar el curs 2016-2017 
amb 2.600 seguidors.

R elacions
externes
Amb l’objectiu de ser un centre de difusió 
d’iniciatives artístiques, l’Escola manté 
relacions d’intercanvi amb nombroses 
entitats culturals, com associacions d’es-
criptors, revistes literàries, editorials, etc. 
I col·labora amb altres entitats i llibreries. 

Paral·lelament, també té un estret lligam 
amb les institucions públiques, amb les 
quals col·labora en l’organització d’activi-
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Madrid i de l’Escola d’Escriptura de l’Ate-
neu Barcelonès. Ambdues escoles estan 
agermanades des de fa anys i col·laboren 
estretament en qüestions acadèmiques, 
d’àmbit internacional, d’intercanvi d’ex-
periències i de professorat.

 

A spectes 
econòmics
Els ingressos de l’Escola d’Escriptura 
provenen de les matrícules dels cursos 
regulars (97,1%), dels cursos i assesso-
raments externs (2,7%) i dels encàrrecs 
per desenvolupar activitats fets per l’ad-
ministració pública (0,2%). 

Els i les alumnes de l’Escola són socis i 
sòcies de l’Ateneu Barcelonès i, com a 
tals, han aportat un total de 208.118,70 € 
a l’Ateneu. 

El volum d’ingressos de l’Escola ha 
crescut de manera molt notable en els 
darrers 12 cursos, passant aproximada-
ment d'uns 140.000 € el curs 2004-2005, 
al 1.199.235,18 € en l'actualitat. És a dir, 
s’ha multiplicat per deu. 

Per valorar en la justa mesura aquesta 
evolució cal tenir en compte que aquest 
increment s’ha produït en gran part durant 
un període de greu crisi econòmica, que 
els cursos d’escriptura no són un bé de 
primera necessitat i que els preus dels 
cursos de l’Escola d’Escriptura són els 
més alts del sector, en un àmbit on la 
competència és cada dia més gran.

La previsió per a l’exercici 2017-2018 és 
mantenir l’equilibri pressupostari repetint 
substancialment les mateixes xifres pel 
que fa a ingressos i despeses que en el 
tancament de l’exercici anterior. 

tats i estableix intercanvis de serveis. En 
aquesta línia, durant el curs 2016-2017, 
l’Escola d’Escriptura s’ha incorporat 
al plenari de la Comissió BiblioLab, un 
òrgan consultiu col·legiat, impulsat per 
la Gerència dels Serveis de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona.

Aquesta xarxa de relacions afavoreix 
la difusió de l’Escola en entorns molt 
més amplis. En aquest sentit, durant el 
curs 2016-2017 s’han continuat tancant 
acords de col·laboració amb diverses en-
titats que difonen els cursos presencials 
i virtuals de l’Escola d’Escriptura en dife-
rents espais (butlletí electrònic, web, xarxes 
socials, revista...), a canvi d’un descompte 
en el preu del curs per als seus associats, 
usuaris, subscriptors o titulars. 

R elacions 
internacionals
En l’àmbit internacional, com ja hem 
esmentat, l’Escola d’Escriptura és 
membre actiu de l’European Association 
of Creative Writing Programmes (EACWP). 
Durant el curs 2016-2017, l’Escola ha 
participat en diversos projectes i en-
contres, entre els quals destaquem la 
Conferència Internacional de Narrativa i 
Escriptura Creativa, celebrada a Torí, del 
22 al 24 de setembre de 2016, o el XIII 
Simposi de l’EACWP, que, organitzat per 
l’Escola de Poesia de Viena (Schule für 
Dichtung), va tenir lloc en aquesta ciutat 
del 25 al 28 de maig de 2017.

Així mateix, l’Escola manté una estreta 
relació amb l’Escola de Lletres de Tarra-
gona i també amb l'Escuela de Escritores, 
de Madrid. Enguany, va tenir lloc a Bar-
celona la trobada anual entre els equips 
directius de l'Escuela de Escritores de 
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Balanç de situació exercici 2016-2017

ACTIU 2016-2017

A. ACTIU NO CORRENT 7.879,04 €

I. Immobilitzat intangible 3.416,82 €

II. Immobilitzat material 4.462,22 €

III. Inversions immobiliàries 0,00 €

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 €

V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 €

B. ACTIU CORRENT 667.688,40 €

I. Existències 3.822,00 €

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 49,98 €

III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 242.552,47 €

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 €

V. Periodificacions a curt termini 0,00 €

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 421.263,95 €

TOTAL ACTIU 675.567,44 €

PASSIU 2016-2017

A. PATRIMONI NET 22.026,64 €

A-1) Fons propis 22.026,64 €

I. Capital 3.000,00 €

II.  Prima d’emissió 0,00 €

III. Reserves 2.704,03 €

IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies 0,00 €

V. Resultats d’exercicis anteriors 0,00 €

VI. Altres aportacions de socis 61.304,34 €

VII. Resultat de l’exercici -44.981,73 €

A-2) Ajustaments en patrimoni net 0,00 €

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 €

B. PASSIU NO CORRENT 0,00 €

C. PASSIU CORRENT 653.540,80 €

I. Provisions a curt termini 0,00 €

II. Deutes a curt termini 3,33 €

III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 19.767,60 €

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 87.725,50 €

1. Proveïdors 17.646,79 €

    a) Proveïdors a llarg termini 0,00 €

    b) Proveïdors a curt termini 17.646,79 €

 2. Altres creditors                                       70.078,71 €

V. Periodificacions a curt termini 546.044,37 €

TOTAL PASSIU 675.567,44 €
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Compte de pèrdues i guanys exercici 2016-2017

2016-2017

1. Import net de la xifra de negocis 1.198.043,91 €

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 €

3. Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 0,00 €

4. Aprovisionaments -296.304,14 €

5. Altres ingressos d’explotació 0,00 €

6. Despeses de personal -803.893,94 €

7. Altres despeses d’explotació -142.094,38 €

8. Amortització de l’immobilitzat -2.197,45 €

9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 0,00 €

10. Excessos de provisions 0,00 €

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 0,00 €

12. Altres resultats 273,00 €

I. RESULTATS D’EXPLOTACIÓ -46.173,00 €

13. Ingressos financers 1.191,27

14. Despeses financeres 0,00

II. RESULTAT FINANCER 1.191,27 €

III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS -44.981,73 €

19. Impostos sobre beneficis 0,00 €

IV. RESULTAT DE L’EXERCICI -44.981,73 €

Pressupost econòmic de l’exercici 2017-2018

INGRESSOS PRESSUPOST

Matrícules cursos presencials 840.000,00 €

Matrícules cursos virtuals 335.000,00 €

GALL 8.250,00 €

Cursos externs 31.500,00 €

Encàrrecs d’activitats de l’ICUB 3.600,00 €

Cobrament quotes socis de l’Ateneu Barcelonès 210.000,00 €

Interessos préstec a l’Ateneu Barcelonès 500,00 €

Entitats vinculades 78.800,00 €

Altres ingressos financers 50,00 €

TOTAL INGRESSOS 1.507.700,00 €
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DESPESES PRESSUPOST

Professsorat 642.000,00 €

Salaris equip de gestió i adminsitració 252.500,00 €

Màster Universitat de Lleida 17.500,00 €

Materials dicàctics 3.000,00 €

Cost laboral professorat 123.400,00 €

Cost laborals contractes nous (octubre 2017) 24.300,00 €

Cost laboral equip 72.300,00 €

Actes de l’Escola 7.500,00 €

Relacions internacionals 2.400,00 €

Encàrrecs d’activitats de l’ICUB 3.600,00 €

Difusió, promoció i expositors de metro 29.700,00 €

Publicitat a mitjans impresos 17.000,00 €

Publicitat a mitjans digitals 15.000,00 €

Impremta 26.000,00 €

Tecnologia virtual 7.000,00 €

Edició llibre Escola d’Escriptura 1.200,00 €

Materials informàtics i reciclatge 1.500,00 €

Gestoria 7.700,00 €

Assegurances i riscos laborals 4.000,00 €

Gestió de drets d’autor i protecció de dades 1.800,00 €

IAE i altres impostos 3.000,00 €

Despeses bancàries 4.500,00 €

Auditoria 3.700,00 €

Fotocopiadora 4.600,00 €

Telèfon 5.000,00 €

Material fungible 11.000,00 €

Lloguers sales d’actes a l’Ateneu Barcelonès 4.500,00 €

Manteniment local 2.000,00 €

Traspàs quotes socis de l’Ateneu Barcelonès 210.000,00 €

TOTAL DESPESES 1.507.700,00 €

RESUM D’INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS 1.507.700,00 €

DESPESES 1.507.700,00 €

RESULTAT 0 €






