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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
31 de març de 2014 
 
 
S’inicia l’Assemblea General Ordinària, en segona convocatòria, a les 19:34 
hores, amb el següent ordre del dia: 
 
ORDRE DEL DIA: 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.  

2n. Introducció del President.  

3r. Resum del Vicepresident primer sobre la Memòria d’activitat 2013.  

4t. Presentació de la Vicepresidenta segona del Balanç i del compte de 
resultats de 2013. Aprovació, si escau. 

5è. Informació de la Vicepresidenta segona sobre el tancament de l’exercici 
(set. 2012–agost 2013) de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, 
SLU.  

6è. Presentació del Tresorer-comptador del Pressupost de 2014. Aprovació, 
si escau.  

7è. Presentació del Secretari sobre el nomenament de socis honoraris. 
Ratificació, si escau.  

8è. Proclamació per part del Secretari dels resultats de les eleccions del 24 
de març de 2014, i presa de possessió dels membres de la nova Junta.  

9è. Torn obert d’intervencions. 

 

 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 

El secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès, Max Arias, inicia 
l’Assemblea General Ordinària. Sol·licita l’aprovació de l’acta de l’anterior 
Assemblea del 20 de març de 2013. S’aprova. 

 

2n. Introducció del President Francesc Cabana 

El president Cabana menciona que és el seu comiat davant l’Assemblea de 
Socis, i que també ha fet arribar un carta en aquest sentit  a tots els socis. 
Agraeix als 4000 socis la seva fidelitat, el suport dels quals és fonamental 
per sostenir l’Ateneu Barcelonès. I agraeix la tasca a la Junta Directiva que 
s’ha caracteritzat pel seu treball en equip, cadascú amb una funció 
especifica, al servei de l’Ateneu. 

A títol personal, i al marge de la pròpia Junta, vol remarcar a l’Assemblea 
de socis que no accepta lliçons en el tema de la catalanitat. Detalla que és 
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advocat, col·legiat d’honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
col·legiat d’honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya, que ha publicat 
50 llibres d’història econòmica catalana, i que ha escrit 3000 articles, des 
del Wall Street Journal fins a l’Avui. Per aquest motiu, subratlla que ell pot 
donar lliçons de catalanitat i que no n’accepta dels altres. 

Pel que fa a l’aspecte econòmic, remarca la seva satisfacció pel fet que la 
Junta Directiva actual deixa un Ateneu més sanejat econòmicament. 
Adverteix que l’entitat encara pot tenir problemes econòmics en un futur, i 
que a la seva Junta li ha tocat gestionar tres anys molt complicats en plena 
crisi, època en la qual tant les entitats públiques com les privades han 
aplicat a l’Ateneu les mateixes retallades que han dut a terme en d’altres 
llocs. L’Ateneu, però, ha tirat endavant, procurant dependre el mínim de les 
subvencions públiques. Afirma que l’Ateneu no ha hagut de fer cap retallada 
perquè ha tingut una gerència eficient, que ha treballat d’acord amb la 
Junta Directiva i amb la màxima responsabilitat, juntament amb una gran 
correcció de treball per part de tot l’equip. Remarca que l’Ateneu és una 
entitat complexa en la qual no n’hi ha prou només amb voluntariat, i que 
per aquest motiu s’ha professionalitat la gestió i reitera els agraïments a 
gerència i a l’equip de l’entitat que qualifica “de categoria”. 

Preveu que l’any 2014 continuarà immers en un context de crisi, que es 
continuaran produint moltes gestions fallides per aconseguir ajudes 
econòmiques i que s’estarà pendent de les subvencions. A pesar d’això l’any 
s’ha tancat correctament i el pressupost que es presenta és equilibrat entre 
les despeses i els ingressos previstos. 

Finalment, clou la intervenció amb les paraules següents: “Desitjo que la 

nova Junta Directiva, presidida per Jordi Casassas, porti l’Ateneu Barcelonès 

més allà del punt on l’hem deixat. Potser farà més feina que nosaltres, però 

segur que no ens superarà en voluntat de servir als nostres socis i, a través 

d’ells, a la Cultura i a Catalunya. Moltes gràcies.”   

 

3r. Resum del Vicepresident primer sobre la Memòria 
d’activitat 2013 

El vicepresident primer de l’Ateneu, Lluís Reales, presenta el conjunt 
d’activitats que ha tingut lloc l’any 2013, seguint el fil de la Memòria que 
tenen els assistents. 

Exposa que tot i que l’entorn econòmic no era el més favorable, s’han tirat 
endavant projectes importants, entre els que destaca “l’@teneu hub”, amb 
el que es va estrenar el nou web de l’Ateneu i el nou butlletí electrònic. 
Explicita que era un dels compromisos en el programa electoral d’aquesta 
Junta i detalla que es van fer un seguit d’activitats de formació de socis per 
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crear blogs de les seccions i de les tertúlies, facilitant la recollida i la difusió 
del coneixement que s’hi comparteix. 

Pel que fa a l’afluència i als nivells d’usos de l’Ateneu, anuncia que es 
mantenen els alts nivells dels darrers anys: amb una afluència mitjana 
diària de gairebé 1.000 persones; 17.300 préstecs de documents al mes; 
una mitjana de 99 assistents per acte cultural; i gairebé 700 aparicions al 
llarg de l’any als mitjans de comunicació escrits i digitals. 

Remarca que s’ha aconseguit un alt nivell de projecció pública, augmentant 
la col·laboració amb entitats i institucions de forma estable fins a 22. 

Informa que, respecte l’any 2012, hi ha hagut un augment d’un 3% del 
número de socis, tancant l’any 2013 amb un total de 4.012 socis. I remarca 
que, com a constant dels tres anys de mandat, el pressupost s’ha tancat de 
forma equilibrada.  

En relació a l’activitat cultural i les tertúlies, durant el 2013 concreta que hi 
ha hagut 703 activitats: actes, tertúlies, visites culturals i ocupacions 
d’espais de lloguer que, segons el vicepresident primer, són un fenomen 
creixent per les condicions idònies de l’entitat i la seva ubicació a Barcelona. 
Detalla que amb tot el conjunt d’activitats la participació ha estat de més de 
47.000 persones, amb una mitjana d’ocupació de les sales en cada activitat 
de gairebé el 60%.   

Explica que durant el 2013 el conjunt de les seccions han organitzat 179 
actes, amb un total de 12.314 assistents, i una mitjana de 68,79 assistents 
per acte. Si comparem aquestes dades amb les de l’any passat (156 actes i 
11.425 assistents), veiem que hi ha hagut un creixement d’actes en un 
15% gairebé i un augment d’assistents en un 8%, amb la qual cosa 
s’observa que la pujada del nombre d’actes no ha suposat un increment 
proporcional d’assistents. 

Pel que fa a les activitats singulars, en primer lloc destaca el Premi Crexells, 
el guardó més antic de novel·la catalana i l’acte amb major presència als 
mitjans de comunicació. Recorda que enguany ha estat guardonada l’obra 
Sense alè, de Josefa Contijoch. Informa que, com a novetat, la votació s’ha 
obert als clubs de lectura de totes les biblioteques públiques de Catalunya.  

D’altra banda, anuncia que s’han realitzat 43 cicles temàtics, 26 dels quals 
han estat organitzats des de les Seccions. S’ha consolidat el cicle Juliols 

joves, amb el qual es vol apropar l’entitat a un públic diferent, i s’han iniciat 
diversos cicles nous com La cultura i les arts en el pou de la crisi (secció 
d’Arts plàstiques); Una infància de cinema (secció de Cinema); Ciència i 

tradició (secció d’Estudis Polítics Jurídics i Socials), o Energia i economia 
(secció d’Economia). 
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En l’àmbit d’actes singulars i d’homenatges, destaca que se n’han realitzat 
més de vint. Remarca els dies de portes obertes (Sant Jordi, l’Ou com Balla 
o 48h Open house) i actes que formen part de la tradició de l’Ateneu com la 
conferència de l’11 de setembre, amb Francesc Serra, o bé la conferència 
d’inici del curs acadèmic que va protagonitzar la vicepresidenta Pilar de 
Torres. 

Informa sobre els cursos “Conversa en...” anglès, francès, alemany i italià i 
el cicle “Conèixer” sobre història de l’Alta Edat Mitjana i “1714 raons per a 
un nou futur”, relacionat amb el Tricentenari. 

Anuncia que a l’Ateneu hi ha 33 tertúlies. Concreta que són 21 tertúlies 
consolidades, com ara la tertúlia AB Llibre Fòrum que ha celebrat el seu 
vintè aniversari. Explica que s’han inaugurat 12 tertúlies noves o 
formalitzades durant el 2013 i que en conjunt han tingut més de 5.000 
assistents. 

 

Pel què fa a la Biblioteca i l’Arxiu històric, exposa que el més rellevant són 
els 113.150 usuaris que ha rebut al llarg de l’any, més de 320 al dia. Pel 
que fa a la col·lecció, durant l’any 2013 s’ha incrementat en 1.077 nous 
títols. Detalla que el catàleg informatitzat ha arribat a 116.643 volums 
introduïts. I pel que fa als préstecs, s’ha arribat als 17.297 documents la 
qual cosa suposa que gairebé un 31,1% dels socis ha utilitzat el servei de 
préstec i cada usuari ha tret una mitjana de 13,8 documents l’any. 

Sobre les altres activitats de la biblioteca, subratlla el Projecte Almirall, 
portal de pensament i cultura del segle XIX que es fa amb la col·laboració 
d’investigadors de diverses universitats. També remarca la difusió dels 
continguts patrimonials que es fa a través de la Biblioteca de Catalunya, la 
Viquipèdia i Europeana (biblioteca digital europea) i la iniciativa “Apadrina 
un llibre!”, que s’ha concretat en 7 llibres restaurats i 47 nous padrins. Per 
últim ressalta que la biblioteca de l’Ateneu s’ha convertit en un referent en 
el sector, mostra d’això és la participació a les III Jornades Espanyoles de 
Documentació FESABID’13 (a Toledo), a les 2es Jornades Valencianes de 
Documentació, i al seminari #intensiusdigitals organitzat pel Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya. 

Des de la Biblioteca s’estan coordinant dos projecte importants per l’entitat: 
el projecte @teneu hub, amb el qual s’ha integrat el catàleg de consulta al 
web de l’Ateneu, i la creació del sistema d’Arxiu Administratiu, el qual no ha 
finalitzat. 

Per últim, destaca el llançament del portal de l’Arxiu de la Paraula amb 
gravacions de les activitats des de 1973 fins a l’actualitat. A final d’any ja es 
tenien 438 gravacions digitalitzades, les quals han rebut 2.362 visites en 
menys de tres mesos.  
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A més, comenta que s’ha continuat amb els projectes cooperatius i 
d’ampliació de continguts, com ara el blog LlegeixB@rcelona, en cooperació 
amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona, o la Memòria Digital de 

Catalunya, amb  incunables, manuscrits, fullets i monografies en línia.  

 

Pel que fa a la comunicació i a la difusió, subratlla que la presència als 
mitjans de comunicació s’ha traduït en 695 aparicions al llarg de l’any. 
Destaca la publicació de 317 notícies sobre els actes organitzats per 
l’Ateneu a la premsa escrita i remarca que el mes amb més presència 
mediàtica ha estat el mes de juny, coincidint amb el lliurament del XLII 
Premi Crexells. 

En relació al projecte @teneu hub, especifica que els eixos del projecte són 
la creació d’un portal web, visual i fàcil d’usar; la formació dels socis com a 
agents creadors i difusors de continguts; i la potenciació de la interacció 
directa amb l’usuari, oferint serveis online i de participació. Aquesta darrera 
part encara està per desenvolupar, però els fonaments ja estan fets i hi ha 
camp per créixer. 

Al llarg de l’any 2013, s’ha centrat en la creació i llançament del portal web. 
Complementat amb la realització de la primera formació en el maneig de les 
eines TIC a ponents de les seccions i coordinadors de les tertúlies, gràcies a 
la qual s’ha desplegat la xarxa de blogs de les seccions i de les tertúlies. 
També s’ha fet la versió adaptada per a dispositius mòbils del web i s’ha 
creat un grup de contrast per a la millora continuada del projecte.   

Anuncia que els resultats han estat molt positius, ja que les visites al portal 
han augmentat en un 61,9%. Explica que s’han creat 5 blogs corporatius i 
que 9 de les 12 persones formades utilitzen de forma habitual el Twitter per 
difondre i comentar les activitats. Finalment destaca que la culminació ha 
estat l’obtenció del Primer Premi Mitjans de Comunicació 2013 atorgat per 
la Federació d’Ateneus. 

 

Pel que fa als plans 2014, exposa que es proposa com a objectiu global 
mantenir l’Ateneu com una institució de referència cultural amb el màxim 
d’eficiència i garantint-ne la sostenibilitat. I que s’han establert tres 
objectius clau que reconeix que estan dissenyats per la Junta actual i que, a 
pesar que siguin aprovats per l’Assemblea, hauran de ser concretats per la 
nova Junta.   

Com a primer objectiu, es proposa consolidar una programació de qualitat i 
reforçar les seccions. En aquest sentit s’ha creat el cicle “Què pensa?”, 
convidant persones rellevants de la societat catalana i que s’ha iniciat amb 
David Fernández i Sor Lucia Caram. Paral·lelament es pretén facilitar 
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l’organització de seminaris temàtics d’estiu (música, gestió cultural, etc.) 
conjuntament amb altres agents i teixir, així, una xarxa de cooperació amb 
d’altres organitzacions. S’ha previst organitzar les III Jornades de Patrimoni 
Bibliogràfic i es commemorarà el centenari de la 1ª Guerra Mundial, 
visualitzant el material singular que té l’Ateneu. 

Com a segon objectiu, es proposa augmentar la incidència social tant a la 
xarxa com amb la programació de temes actuals i de fons. En aquest sentit 
anuncia que s’està organitzant el cicle Futur(s), juntament amb la Fundació 
“la Caixa”, la qual aporta el finançament. Concreta que s’ha previst 
implementar la segona fase del projecte @teneu hub i que es vol impulsar 
un nou àmbit de màrqueting, millorant la comunicació externa i interna, per 
facilitar noves vies d’obtenció de recursos. Per últim remarca que es pretén 
reforçar la participació dels clubs de lectura de les biblioteques públiques de 
Catalunya al Premi Crexells. 

Com a tercer objectiu, es vol millorar el rigor i l’eficiència en l’organització i 
les finances de l’entitat. En aquest sentit s’ha previst implementar el pla 
d’estalvi energètic, seguint criteris d’eficiència. També s’ha previst millorar 
la velocitat de connexió a Internet, tant per fibra òptica com sense fils (wi-

fi), propòsit que té una certa dificultat tècnica i pressupostària degut als 
problemes de cobertura que dóna la configuració arquitectònica del Palau 
Savassona. D’altra banda, es vol implementar el pla per a l’organització de 
l’arxiu administratiu de la institució, així com revisar i adequar a les 
normatives requerides per la nova legislació en llicència d’activitat i 
d’autoprotecció. Per últim es pretén tancar el pressupost anual sense 
dèficit. 

Tot seguit passa a ampliar la informació sobre els tres projectes rellevants 
de l’any 2014: el desenvolupament de la segona fase de l’@teneu hub, la 
qual suposarà la creació de l’extranet per a la realització de gestions 
administratives i el canvi de l’eina de gestió informàtica dels socis, així com 
resoldre la connectivitat als espais històrics de l’edifici (wi-fi) la qual cosa 
permetrà fer streaming de les activitats; el Cicle Futur(s), amb conferències 
i debats sobre prospectiva, amb persones rellevants d’àmbit internacional i 
nacional, organitzat conjuntament amb la Fundació “la Caixa” (tardor 
2014); i la celebració del Centenari de la 1ª Guerra Mundial, amb una 
exposició dels documents de l'Arxiu de l’Ateneu i mostrant els  materials 
fotogràfics inèdits a una exposició virtual a Europeana (Biblioteca Digital 
Europea), complementat amb un cicle d'activitats promoguts des de les 
seccions. 

El vicepresident primer de l’Ateneu, Lluís Reales, finalitza la intervenció 
agraint la tasca dels ponents de totes les seccions i de tot l’equip de 
treballadors de l’Ateneu que ha fet una feina eficient i vàlida al llarg 
d’aquests anys. 
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4rt. Presentació de la Vicepresidenta segona del el Balanç i del 
compte de resultats de 2013. Aprovació, si escau. 

La vicepresidenta segona, Pilar de Torres, exposa que un any més en el 
balanç s’han igualat pràcticament els ingressos i les despeses, del 
pressupost aprovat fa un any. Explicita, però, que l’any 2013 és el primer 
exercici sencer sense l’Escola d’Escriptura, cosa que explica la diferència a 
la baixa si aquest es compara amb el balanç de l’any 2012. 

Informa que per mantenir l’equilibri, al llarg de l’any s’ha anat fent un 
seguiment mes a mes i partida a partida, ajustant la despesa als ingressos 
que s’anaven confirmant en cada moment. 

Detalla que el pressupost d’ingressos i despeses corrents ha tancat amb un 
resultat de -5.269,17€. I precisa que a aquest s’ha d’afegir -31.494,88€ 
corresponents a les amortitzacions aplicades al tancament de l’exercici, 
donant un resultat d’uns 36.000€ negatius. 

En relació a la distribució dels ingressos del 2013, informa que tot i estar en 
un any de plena crisi l’Ateneu ha estat capaç de mantenir una quota molt 
alta de finançament propi, amb el 66% de quotes de socis i un 8% de 
lloguer d’espais, que representen tres quarts parts del total. Això ha permès 
mantenir el funcionament habitual de la casa i guanyar amb tranquil·litat. 
Les subvencions i patrocinis, han suposat un 13% cadascun.  

Observant el contrast entre pressupostat i executat, explica que hi ha una 
lleugera disminució en els àmbits de lloguers, subvencions i patrocinis, però 
que s’han aconseguit més ingressos dels previstos a les quotes de soci. I 
afirma que l’Ateneu ha acabat amb 4030 socis, una xifra superior a la de 
l’exercici anterior. 

Pel que fa a les despeses, detalla que es distribueix de manera gairebé 
equitativa entre els quatre àmbits d’actuació: Biblioteca i Arxiu el 26%; 
Programació cultural el 25%; Administració general i atenció al soci el 28%; 
i Manteniment de l’edifici i subministres el 21%. I, en aquest cas, subratlla 
que el contrast entre pressupostat i executat s’ajusta molt al que s’havia 
previst perquè s’ha fet un seguiment molt acurat i al detall i també a 
l’experiència pressupostària.  

Comparat amb anys anteriors, exposa que han baixat els ingressos de 
patrocinis, donacions i subvencions. Però, explica, que l’Ateneu s’ha anat 
ajustant a aquestes disminucions de manera adequada. Remarca que amb 
els ingressos corrents no es poden pagar les obres, per això, per despeses 
extraordinàries es busca finançament extraordinari. 

A continuació mostra les dades específiques de la liquidació de pressupost 
de 2013 en relació al previst, tant d’ingressos com de despeses, comentant 
les desviacions més significatives: la necessitat d’estalvi en els consums que 
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ja s’ha resolt amb un nou acord amb Gas Natural; l’inici del projecte 
@teneu hub que ha suposat més despesa de la prevista –compensada amb 
una subvenció-, o la disminució de la despesa en el projecte Almirall, ja que 
no s’ha aconseguit la subvenció sol·licitada. 

 

 INGRESSOS Executat 2013 Pressupostat 2013 

1. QUOTES 1.202.607,02 1.134.333,79 

2. SERVEIS ATENEU 85.409,43 97.305,72 

3. ARRENDAMENTS 68.707,69 68.733,78 

4. SUBV.PÚBLIQUES/CONVENIS 232.215,50 267.567,50 

5. PATROCINIS 230.000,00 259.000,00 

TOTAL 1.818.939,64 1.826.940,79 
 

 DESPESES   

1. RECURSOS HUMANS 1.092.798,14 1.076.800,75 

2. ASSEGURANCES 15.094,71 15.092,60 

3. CONSERVACIÓ EDIFICI 200.641,79 194.010,59 

4. SUBMINISTRAMENTS 109.839,01 124.696,20 

5. ADMINISTRACIÓ 38.610,61 37.667,83 

6. INFORMÀTICA I TECNOLOG. 60.066,60 51.247,03 

7. RELACIONS INSTITUCIONALS 4.288,02 3.925,55 

8. PROFESSIONALS EXTERNS 26.548,12 22.186,18 

9. COMIS. i INTERESSOS BANCS 63.900,71 59.185,89 

10. COMUNICACIÓ GENERAL 27.183,06 31.053,00 

11. BIBLIOTECA I ARXIU 71.556,36 90.860,18 

12. PROGRAMACIÓ 113.681,68 120.215,00 

TOTAL 1.824.208,81 1.826.940,79 

DIF. INGRESSOS - DESPESES -5.269,17 0 

 

En relació al balanç de situació de l’Ateneu de l’any 2013, exposa que ha 
anat com s’esperava i remarca que el Palau Savassona és un actiu molt 
important de gairebé onze milions d’euros, la qual cosa dóna molta 
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solvència a la institució. A continuació mostra el balanç detallat, el qual es 
troba a disposició dels socis per a la seva consulta, comentant el més 
destacable: els deutors, que ja s’han cobrat pràcticament en la seva 
totalitat; la reducció del deute a llarg termini, gràcies a l’amortització de 
part del préstec; els deutes a curt termini que corresponen als préstecs amb 
l’Escola d’Escriptura i “la Caixa”, etc.  

 

A. ACTIU NO CORRENT  11.010.674,28  

I. Immobilitzat intangible   4.146,65  

II. Immobilitzat material  133.560,39  

IV. Béns del Patrimoni Històric  10.869.967,24  

VI. Inversions financeres a llarg termini  3.000,00 
 

 

 

B. ACTIU CORRENT  457.964,17   

II. Usuaris, patrocinadors i deutors 428.254,55  

IV. Inversions financeres a curt termini  7.973,50 

V. Periodificacions a curt termini   5.341,17  

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents  16.394,95  

TOTAL ACTIU  11.468.638,45   

 B. PASSIU NO CORRENT  1.203.234,22 

II. Deutes a llarg termini  1.203.234,22  

1. Deutes amb entitats de crèdit  1.200.000,00  

2. Altres deutes a llarg termini  3.234.22  

C. PASSIU CORRENT  716.580,30  

II. Deutes a curt termini  231.166,71  

IV. Creditors per activitats i altres 391.638,91  

1. Proveïdors  225.046,11  

2. Proveïdors empreses del grup 59.403,34 

3. Altres creditors  107.189,46 

V. Periodificacions a curt termini  93.774,68  

TOTAL PASSIU  12.099.525,60  
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A continuació, presenta el compte de resultats i exposa que l’objectiu de la 
Junta ha estat igualar ingressos i despeses i que la petita desviació que 
presenten no es pot considerar significativa (-5.269,17€). Tot i això, 
comenta que el resultat de l’exercici 2013, amb les amortitzacions incloses, 
s’ha situat amb unes pèrdues de 36.764,05 euros. 

 

1. Ingressos per les activitats  1.760.713,02 

a) Quotes d’usuaris i afiliats  1.287.997,52 

d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col. 240.500,00 

e) Subvencions, donacions, llegats i altres 232.215,50 

6. Altres ingressos d’explotació (arrendaments) 60.397,26 

7. Despeses de personal  -1.032.762,77 

8. Altres despeses d’explotació  -736.829,64 

9. Amortització de l’immobilitzat  -469.515,14 

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

438.020,26 

I. RESULTATS D’EXPLOTACIÓ  20.022,99 

14. Ingressos financers  21,58 

15. Despeses financeres  -56.808,62 

II. RESULTAT FINANCER  -56.787,04 

III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -36.764,05 

19. Impostos sobre beneficis  0,00 

IV. RESULTAT DE L’EXERCICI  -36.764,05 

RESULTAT SENSE AMORTITZACIÓ -5.269,17 

 

 

Conclou l’exposició amb la presentació dels comptes agregats de l’Ateneu 
Barcelonès i l’Escola d’Escriptura. És sols una aproximació, concreta, ja que 
els exercicis tenen un període diferent: l’Ateneu treballa d’acord amb l’any 
natural i l’Escola de setembre a agost, així doncs les dades que es 
presenten corresponen a la data de tancament dels seus comptes, fet el 31 
d’agost de 2013. 
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Acabada l’exposició, el secretari de la Junta Directiva, Max Arias, dóna pas a 
la votació per a l’aprovació del Balanç i comptes de 2013, amb els següents 
resultats: 125 vots a favor; 0 vots en contra; 12 abstencions. S’ aprova. 
 
 
 
5è. Informació de la Vicepresidenta segona sobre el tancament de 
l’exercici (setembre 2012–agost 2013) de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès, SLU.  

Pilar de Torres, vicepresidenta segona, presenta un breu resum de l’activitat 
de l’Escola d’Escriptura de l’exercici 2012/2013.  

El seu exercici abraça de setembre 2012 a agost 2013, seguint el ritme dels 
cursos lectius, com és habitual en el sector educatiu. 

Sobre les inscripcions, la vicepresidenta anuncia que durant el curs 2012-
2013 l’Escola va tancar havent atès 1.941 inscrits als diferents cursos 
presencials o virtuals.  

Aquesta xifra suposa un increment del 10,59% en relació al curs anterior 
(1.755 persones matriculades durant el curs 2011-2012), i supera un any 
més el volum de matrícules aconseguit fins ara, que any a any segueix 
creixent. 

En relació al tancament econòmic presenta les dades i adverteix que el 
pressupostat i l’executat presenten importants diferències ja que el 

  Ateneu Escola   

  31.12.2013 31.08.2013 Agregat 
Ingressos per les activitats 1.760.713,02 1.093.490,47 2.854.203,49 

Variació d'existències 0,00 5.361,21 5.361,21 

Aprovisionaments 0,00 -439.356,08 -439.356,08 

Altres ingressos d'explotació 60.397,26 0,00 60.397,26 

Despeses de personal -1.032.762,77 -531.377,01 -1.564.139,78 

Altres despeses d'explotació -736.829,64 -126.043,84 -862.873,48 

Amortització de l'immobilitzat -469.515,14 -273,28 -469.788,42 

Subvencions, donacions i llegats de capital  
traspassats a resultats 

438.020,26 0,00 438.020,26 

Altres resultats 0,00 0,00 0,00 

RESULTATS D'EXPLOTACIÓ 20.022,99 1.801,47 21.824,46 

Ingressos financers 21,58 88,93 110,51 

Despeses financeres -56.808,62 0,00 -56.808,62 

RESULTAT FINANCER -56.787,04 88,93 -56.698,11 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -36.764,05 1.890,40 -34.873,65 

Impostos sobre beneficis 0,00 -378,00 -378,00 

RESULTAT DE L'EXERCICI -36.764,05 1.512,40 -35.251,65 
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pressupost es va fer de forma força aproximada i amb certa prudència, per 
ser el primer any de constitució de l’Escola d’Escriptura.  

       Pressupost de l’Escola d’Escriptura 2012-2013 

INGRESSOS PRESSUPOST EXECUTAT 

Matrícules  
cursos presencials 

 609.312,00 €  736.916,79 € 

Matrícules cursos virtuals  297.216,00 € 313.156,63 € 

Cursos i assessoraments 
externs 

 12.000,00 € 25.059,65 € 

Encàrrecs d’activitats de 
l’ICUB 

1.500,00 € 2.410,00 € 

Quotes socis AB 150.180,00 € 165.791,50 € 

TOTAL  1.070.208,00 € 1.243.334,57 € 

 

DESPESES PRESSUPOST EXECUTAT 

Professorat, equip de 
gestió i d'administració 

 859.428,00 € 924.744,20 € 

Actes i cursos externs   21.382,00 € 29.172,00 € 

Difusió, publicitat i Escola 
virtual  

 60.571,00 €  66.900,00 € 

Material fungible  18.618,00 € 23.324,17 € 

Despeses bancàries i 
administració  

 25.050,00 €  29.400,00 € 

Subministraments facilitats 
per l'Ateneu  

 6.500,00 €  18.438,20 € 

Traspàs quotes AB  78.095,00 € 149.844,00 € 

TOTAL  1.069.644,00 €  1.241.822,57 € 

 

Pel que fa a les despeses, comenta que han estat superiors a les 
pressupostades, però els ingressos també, la qual cosa ha produït aquest 
petit superàvit de 1.512,00 €.  

  PRESSUPOST EXECUTAT 

Ingressos  1.070.208,00 € 1.243.334,57 € 

Despeses 1.069.644,00 € 1.241.822,57 € 

RESULTAT  564,00 € 1.512,00 € 
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De Torres destaca que el traspàs del 90% de les quotes dels alumnes de 
l’Escola a l’Ateneu han suposat gairebé 150.000 euros. Per tant, subratlla 
que l’Escola ha ajudat i ha contribuït definitivament a assolir un any sense 
dèficit a l’Ateneu. 

 

Pel que fa al pressupost econòmic de l’exercici 2013/2014, del qual ja 
se n’ha recorregut gairebé la meitat, la vicepresidenta informa que s’apropa 
al pressupost executat de l’any 2012/2013 i es preveu que tancarà 
equilibrat.  

Respecte als ingressos en concepte de quotes de soci de l’Ateneu ja es 
preveu que el 90% podran anar directament a l’Ateneu, i el 10% restant 
per a finançar l’impuls d’inici que necessita l’Escola d’Escriptura com a 
Societat Limitada. L’objectiu és que, amb el temps, les quotes de soci 
s’ingressin el 100% a l’Ateneu.  

        

       Pressupost de l’Escola d’Escriptura 2013-2014 

INGRESSOS PRESSUPOST 

Matrícules cursos presencials   773.075,00 € 

Matrícules cursos virtuals   314.065,00 € 

Cursos i assessoraments externs   9.000,00 € 

Encàrrecs d’activitats de l’ICUB   2.400,00 € 

Quotes socis AB   176.000,00 € 

TOTAL  1.274.540,00 € 
 

DESPESES PRESSUPOST 

Professorat i equip de gestió          987.175,00 € 

Actes i cursos externs   18.050,00 € 

Difusió, publicitat i Escola virtual   70.160,00 € 

Material fungible   14.575,00 € 

Despeses bancàries i administració   16.905,00 € 

Subministraments   7.800,00 € 

Subministraments facilitats per l'Ateneu   4.700,00 € 

Traspàs quotes AB   155.175,00 € 

TOTAL  1.274.540,00 € 
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6è. Presentació del Tresorer-comptador del Pressupost de 2014. 
Aprovació, si escau.  

El Tresorer-comptador, Miquel Àngel Barrabia, informa del marc 
pressupostari per l’exercici 2014, el qual presenta un increment d’uns 
60.000 euros respecte l’exercici 2013, degut al natural increment de preus, 
per tant es pot considerar un pressupost mantingut en un volum total 
proper als 2 milions d’euros.  

En relació a la distribució d’ingressos, Barrabia exposa que es mantenen 
pràcticament els percentatges de l’any anterior, on el pes se situa en les 
quotes de socis, amb un 62%, que, si se sumen al 9% dels ingressos per 
lloguer de sales, s’observa que un 71% correspon a ingressos propis i el 
29% restant correspon a subvencions públiques (15%) i patrocinis privats 
(14%). 

D’altra banda, informa que s’ha previst una petita disminució dels ingressos 
per quotes de socis, de 30.000 euros, per un principi de prudència. Explica 
que si s’observa l’evolució de socis des de l’any 2010 l’Ateneu s’ha 
mantingut al voltant dels 4000 socis, compensant les baixes amb les altes, 
però que el pressupost s’ha fet amb una previsió de 3.900 socis, que és 
inferior al 4.000 dels darrers anys.  

Barrabia exposa que s’ha fet un esforç per mantenir aquest nombre de socis 
a través de diverses campanyes, com ara el descompte del 15% de quota 
als socis que portin un soci nou o l’estalvi de la quota d’entrada per Nadal i 
Sant Jordi. Unes promocions que, assegura, han ajudat a mantenir els 4000 
socis actuals. 

Pel que fa als ingressos per patrocinis, explica que es preveu un increment 
dels ingressos en 39.000 €, que s’aconseguirà a través d’aportacions petites 
de diverses empreses. Alerta que són micropatrocinis que s’estan treballant, 
però que no es farà la despesa si no es confirmen. Exemplifica que els 
projectes lligats a aquest patrocinis serien la instal·lació d’antenes wi-fi a la 
tercera, quarta i cinquena planta; part de la festa del Premi Crexells i part 
del projecte Almirall. 

Respecte als ingressos procedents de les administracions públiques, exposa 
que es compta amb xifres similars a les de l‘any anterior ja que es preveu 
estabilitat en aquest sentit. En relació als ingressos per lloguers i serveis, 
comenta que es preveu un increment de prop de 50.000 €, fruit de 
l’augment dels lloguers –ja pactats- i de l’ingrés extraordinari per part de la 
Fundació la Caixa de 29.000 euros, els quals són fruit d’un acord específic 
per a la realització del cicle “Futur(s)”. 

Pel que fa a la distribució de despesa prevista pel 2014, explica que la 
principal part es destina a la biblioteca i l’arxiu amb un 30%; un 26% a 
programació cultural; un 23% a l’administració i atenció al soci; i un 21% al 



 

15 
 

manteniment de l’edifici i subministres. Tanmateix la programació cultural 
és superior a aquest percentatge de despesa perquè moltes de les activitats 
de les seccions i de les tertúlies no representen un cost per l’Ateneu.  

I acaba amb dos temes relacionats amb el pressupost dels quals vol 
informar a l’Assemblea General de Socis: 

a) Els descomptes actuals per socis joves i previsió: 

1) usuaris de 16 a 18 anys (50 % en la quota) 

2) socis de 18 a 25 anys (50% en la quota) 

3) socis de 26 i 27 anys (25 % en la quota) 

4) socis de 28 a 30 anys (25 % en la quota de forma progressiva any 
a any, del 2015 al 2017) 

b) Dies festius oficials que l’Ateneu Barcelonès tanca: 

1) L’any 2012, es va tancar 7 dies festius oficials: 1 i 6 de gener, 
Divendres sant (18 d’abril), Sant Joan (24 de juny), 15 d’agost, 25 i 
26 de desembre 

2) L’any 2013, es va tancar 13 dies per motius pressupostaris 

3) L’any 2014, es proposa obrir més festius i solament tancar 11 dies, 
quatre festius més que l’any 2012, dos dels quals són en cap de 
setmana: 1 de maig (dijous), Dillluns de Pasqua granada (9 de juny), 
12 octubre (diumenge) i 1 de Novembre (dissabte) 

  

Acabada l’exposició, Max Arias com a secretari, obre el torn de preguntes 
sobre el pressupost i accions 2014. 

Sr. Joan Josep Gonzalez: Exposa que la candidatura que ha guanyat les 
eleccions es troba amb el pressupost fet i iniciat, però subratlla que són 
circumstàncies especials, per tant sol·licita que si hi ha algun comentari 
s’introdueixi ara. 

Sra. Teresa Pérez: Afirma que li sembla fonamental i necessària aquesta 
transparència en els comptes de l’entitat però remarca que no li sembla 
suficient perquè els números no reflecteixen totalment el que hi ha darrera 
d’ells.  

Destaca que tots els socis gaudeixen de la professionalitat dels treballadors 
d’aquesta casa i perceben un malestar en ells. Pregunta si és veritat que no 
es permet als treballadors ser socis de la casa i tenir dret a veu i vot en 
l’Assemblea i demana a la nova Junta que, si és així, faci el canvi necessari 
als estatuts per a modificar-ho. 

R. Max Arias: Respon que és legítim i vàlid que qualsevol persona empleada 
que percep un salari d’aquesta casa es pugui fer sòcia. Però afegeix que hi 
ha una previsió estatutària que els socis assalariats de la casa s’han 
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d’inhibir de les votacions que afectin els seus interessos. I informa que els 
treballadors tenen una interlocució fluïda amb la junta per mitjà dels 
representants dels treballadors i que, precisament, la junta hi ha dedicat 
moltes hores.   

 

Sr. Enric Crusat: Insisteix, com en assembles anteriors, sobre 
l’arrendament del Restaurant de la planta baixa i pensa que s’ha de revisar 
a l’alça doblant, o fins i tot triplicant el que actualment abonen (que amb 
això tampoc s’arribaria als preus de mercat de la zona). D’aquesta manera, 
remarca, s’aconseguirien més ingressos per millorar els espais, la biblioteca 
i l’activitat cultural de la casa. 

Sr. Jordi Balcells: Recorda que el comentari sobre l’arrendament ja el va 
fer a l’anterior Assemblea, recollit a la pàgina 21 del document de 
l’Assemblea general ordinària del 20 de març de 2013. Repeteix que a 
Ciutat Vella s’estan pagant entre 5.000 i 6.000 euros al mes de lloguer per 
un local a peu de carrer similar al del restaurant. Subratlla que al bar i al 
restaurant s’està cobrant un preu inferior al lloguer de mercat. Adverteix 
que és una llàstima que malgrat les poques fonts d’ingressos que té 
l’Ateneu, s’estiguin deixant perdre entre 40.000 i 60.000 euros cada any. 
Exposa que no es tracta que el bar i el restaurant no es guanyin la vida, 
però alerta que no hauria de ser a costa que l’Ateneu desaprofiti els pocs 
recursos existents. 

Sra. Montse Aguilera: Es pregunta si tenint en compte que hi ha una nova 
Junta Directiva, a punt d’entrar, s’han d’aprovar els pressupostos per l’any 
vinent. Comenta que és útil que s’orienti la nova Junta però afirma que no 
s’haurien de votar en assemblea. 

Sr. Carles Guitart: Agraeix a la junta que acaba la seva tasca i demana 
revisar el lloguer del local al Moka i de les associacions de la cinquena 
planta, ja que en ambdós casos continuen pagant molt poc. 

R. Pilar de Torres: Detalla que el contracte del Restaurant de la planta baixa 
és una concessió que es va fer amb un lloguer reduït a canvi que es fessin 
càrrec de les obres necessàries i importants. Informa que el contracte té 
una clàusula de revisió l’any 2016 i que, per tant, la nova Junta podrà 
actualitzar-ne les condicions. Pel que fa al Bar-cafeteria, informa que s’ha 
fet una nova concessió per a cinc anys, la qual es va atorgar a la millor 
oferta de les tres concessions presentades. En relació a les Associacions que 
ocupen la cinquena planta, explica que a canvi de les reformes que es van 
fer a l’escala d’emergència i les plantes superiors, tenen un lloguer simbòlic 
fins l’any 2021 i paguen subministres i manteniment. Pel que fa al Moka, no 
sap si es podria revisar a l’alça per les condicions en què es troba el local. 
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Sr. Àngel Sánchez: Informa que va tenir una reunió amb Pilar de Torres 
durant la qual li va suggerir distribuir la partida corresponent a sous i 
assegurances socials i que no s’ha fet. També comenta que les despeses de 
vigilància, neteja i seguretat són elevades i s’hauria de saber quan vencen. 
Per últim es pregunta perquè el Ministeri de Cultura ha aportat 0 euros i, en 
canvi, continua figurant com a patrocinador. 

Sra. Pilar Capitán: Pregunta si hi ha previsió de fer descomptes a majors 
de 65 anys o a jubilats, tal com es fa als joves. 

Sr. Joaquim Campanyà: Demana que es llegeixi l’informe dels auditors. 

R. Miquel Àngel Barrabia: Explica que pel que fa a la vigilància es va 
subcontractar una empresa i es van destinar els treballadors que feien 
feines de consergeria a altres tasques més qualificades, millorant la seva 
productivitat. En relació als descomptes a majors de 65 anys, comenta que 
tenint en compte l’estructura d’edats de l’Ateneu on el percentatge de socis 
de més de 65 anys es molt elevat, es fa molt difícil aplicar-los. Informa 
també que el Ministerio de Cultura aporta subvencions periòdicament en 
l’àmbit de la Biblioteca i Arxiu. 

R. Pilar de Torres: Exposa que troba bé la idea del sr. Àngel Sánchez de 
separar sous i seguretat social i no hi veu problema que es pugui aplicar en 
un futur. 

R. Max Arias: En resposta a la senyora Aguilera, exposa que hi ha un 
condicionament parcial del pressupost de l’exercici en curs. Comenta que 
una opció podria ser fer eleccions al desembre i que la nova Junta prengués 
possessió al gener, però cal funcionar amb el marc normatiu establert que 
obliga a solapar anys i canvis de junta. I dóna pas a la votació. 

Votació per l’aprovació del pressupost de 2014: 109 vots a favor; 0 
vots en contra i 15 abstencions. S’aprova 

 

7è. Presentació del Secretari sobre el nomenament de socis 
honoraris. Ratificació, si escau.  

Max Arias, secretari de la Junta Directiva, exposa que la categoria de Soci 
d’Honor és la màxima distinció honorífica que atorga l’Ateneu Barcelonès 
per reconèixer al socis que amb la seva aportació hagin prestat serveis 
rellevants, destacats, eminents o extraordinaris a aquesta institució des dels 
diversos àmbits de la societat civil. 

La Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès va acordar, el 17 de desembre de 
2013, en sessió ordinària, concedir la categoria de Soci d’Honor a: 

� Francesc Garriga, per la seva destacada trajectòria en l’àmbit de la 
cultura, la seva dedicació a l’ensenyament de les humanitats, la seva 
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valuosa tasca com a escriptor i poeta i per haver contribuït a enriquir el 
patrimoni literari del país. 

� Maria Àngela Cerdà, com a reconeixement a la seva trajectòria com a 
traductora i escriptora i per la seva contribució a l’Ateneu com a ponent 
de literatura i responsable de la tertúlia AB llibre fòrum- per al foment de 
la lectura, la literatura i el debat literari a l’Ateneu- la qual ha celebrat el 
seu vintè aniversari. 

� Àngel Teixidor i Paquita Camprubí, per haver estat una família que 
ha estat l'ànima del restaurant i del bar de l'Ateneu, i que sempre ha 
realitzat aquesta tasca amb professionalitat i amabilitat, forjant una 
amistat sincera amb milers de socis i fent-nos sentir a tots com a casa. 

Decisió que l’Assemblea ratifica. 

 

8è. Proclamació per part del Secretari dels resultats de les eleccions 
del 24 de març de 2014, i presa de possessió dels membres de la 
nova Junta.  

El Secretari llegeix el final de l’acta de proclamació dels resultats de les 
eleccions a Junta Directiva del 24 de març de 2014:  

“... la nova Junta Directiva haurà de prendre possessió en el decurs de la 
propera Assemblea general ordinària, a celebrar el proper dilluns 31 de 
març del 2014, i quedarà composada per les persones següents: 

Jordi Casassas i Ymbert, president 

Patrícia Gabancho i Ghielmetti, vicepresidenta primera 

Francesc Morata i Tierra, vicepresident segon 

Bernat Castany i Magraner, secretari 

Xavier Muñoz i Puiggròs, vicesecretari 

Jordi Coca i Villalonga, bibliotecari 

Ramon Mir i Pipió, conservador 

Joan Josep González López, tresorer-comptador 

Gonçal Mayos i Solsona, vocal primer 

Pilar Blasco i Prim, vocal segona 

Toni Rodríguez i Yuste, vocal tercera 

Pep Martí i Vallverdú, vocal quart 

Carles Santacana i Torres, vocal cinquè 

Carme Adzerias i Manresa, vocal sisena 

Enric Cirici i Delgado, vocal setè  
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El procés electoral va finalitzar a les 3h i 30 minuts del dia 25 de març de 
2014, signant-ho a prova de conformitat el president i el secretari sortint i 
el president i el secretari entrants” . 

I es procedeix al relleu formal i simbòlic: la Junta sortint deixa l’estrada de 
la sala d’actes Oriol Bohigas i tots els membres presents de la nova Junta hi 
pugen. A continuació el nou president, Jordi Casassas, ofereix unes paraules 
als presents: 

“Benvolguts consocis, benvolguts nous socis d’honor, benvolgut president 
Bohigas, benvolgut president Cabana.  

Ens estrenem, el president Cabana m’ha donat la clau del despatx i això vol 
dir que ja portem el vaixell. Les eleccions han estat un exercici ateneístic 
important en nombre de vots, en cortesia, ben fer i, per tant, el que ha de 
ser un Ateneu a aquestes alçades, cosa que reconforta.  

La candidatura que se’ns oposava, encapçalada per Josep Maria Carreras, 
va comportar-se d’una manera extraordinària i els estic molt agraït, i els 
demano, juntament amb la Junta sortint, que no se’n vagin molt lluny 
perquè l’Ateneu l’hem de fer entre tots. 

Des del punt de vista d’historiador, des del coneixement d’una perspectiva 
llarga i del coneixement de les persones amb les quals he conviscut a 
l’entitat, els haig de dir que tinc una certa impressió per ocupar aquest 
càrrec i espero fer-ho bé, acompanyat d’aquesta Junta amb persones que 
s’hi han implicat amb una gran disponibilitat i il·lusió. Tenim distribuïts els 
vocals sense càrrec que tenen unes àrees de responsabilitat per posar-se a 
treballar a partir de demà mateix. Comprendran que en no haver format 
part de la Junta anterior necessitarem uns dies per fer-nos amb la casa i el 
seu funcionament, amb l’ajuda i la bona disposició del seu equip de 
treballadors. Al llarg de la campanya hem expressat que passats els cent 
primers dies, ens comprometem a fer una presentació, en una Assemblea 
extraordinària de com amb els pressupostos aprovats, el nostre programa, 
coses d’altres programes i iniciatives dels socis, podem començar a 
dissenyar l’actuació futura. De feina no en faltarà. I de dedicació i il·lusió 
per fer-la, tampoc. 

Els demanem el seu ajut. Venim a conservar amb molta cura tot allò que 
funciona. Millorar allò que bonament sigui millorable. Introduir alguns 
canvis que responguin al tarannà d’aquesta Junta, cosa que és la successió 
de juntes que s’ha produït des de 1872 quan es va constituir l’Ateneu, 
pràcticament totes les adoptem com a precedent, som hereus seus i estem 
al servei de tots els socis, l’ànima de l’Ateneu perquè, en definitiva, les 
persones van al davant de tot. 

Agraeixo els resultats en nom de tota la Junta Directiva i ens posem a 
disposició de tots vosaltres. Establirem conductes de participació i canals de 
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crítica, des d’ara, perquè us sentiu que sou a casa vostra i que podeu 
intervenir en la gestió de la casa.  

Bona nit i moltíssimes gràcies per aquests resultats, perquè en definitiva 
són de tots i ens anirem veient al dia a dia, a l’Ateneu.” 

 

8è. Torn obert d’intervencions: 

Sr. José Luís Niño: Felicita per les excel·lents eleccions que hem tingut i 
per la forma tan democràtica que tenim de desenvolupar-les, com són les 
llistes obertes, i el seu caràcter transversal. Exposa que hi ha una petita 
disfunció: si partim del fet que el vot és secret, és la primera regla de la 
democràcia, no s’haurien de publicar llistes públiques de suport, perquè 
infringim aquesta norma bàsica. I argumenta que això és transformar el vot 
secret en vot plebiscitari. Qui ha de demostrar la seva vàlua és qui es 
presenta a les eleccions, no els votants. D’altra banda, critica que les 
administracions anquilosades no funcionen i que han d’estar al servei del 
soci. Defensa que cal canviar el funcionament basat en normes i costums 
ancestrals. Demana que l’administració es posi al servei del soci. Per últim, 
felicita la iniciativa de facilitar un bloc a les tertúlies i la tasca 
col·laboradora, que fa en aquest sentit l’equip tècnic i bibliotecari. 

Sra. Empar López: Felicita la nova Junta. Demana que a partir d’ara es 
contesti al soci, perquè fins ara les queixes quedaven en un cul-de-sac. 
Pregunta quants alumnes de l’Escola continuen sent socis, després d’acabar 
els cursos. I pregunta quants guanys s’han aconseguit des que l’Escola és 
Societat Limitada. 

Sr. Antoni Martín: Felicita la nova Junta i suggereix que a la propera 
memòria consti el dictamen dels auditors i que es pugui consultar amb 
millors condicions.  

Sra. Anna Nicolau: Afirma que vol desmentir al sr. Arias i exposa que el 
personal no pot entrar a l’Assemblea.   

R. Max Arias: Li respon que els treballadors poden ser socis, i lògicament 
poden venir a l’Assemblea, si bé en aplicació dels Estatuts no poden votar 
en relació a assumptes que els puguin suposar conflicte d’interessos.  

 

 

El president Casassas exposa que han sorgit una sèrie d’inquietuds i de 
problemes que recullen i es comprometen a estudiar-los i a respondre’ls i 
tanca la sessió a les 21:40 h. 


