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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 

9 de setembre de 2014 
 

 

S’inicia l’Assemblea Extraordinària de socis, en segona convocatòria, a les 19:00 
hores, amb l’ordre del dia següent: 

 

ORDRE DEL DIA: 

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

2n. Informació dels cent primers dies de la Junta Directiva. 

3r. Aprovació, si escau, de les noves seccions de Teatre i d’Ecologia i Recursos 

Naturals. 

4t. 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, Bernat Castany, inicia 

l’Assemblea General Extraordinària i sol·licita l’aprovació de l’acta de l’Assemblea 

anterior, del 31 de març de 2013. S’aprova. 

 

 

2n. Informació dels cent primers dies de la Junta Directiva 

El president Jordi Casassas dóna la benvinguda als socis assistents i excusa 

l’absència de Patrícia Gabancho, vicepresidenta primera, i de Jordi Coca, bibliotecari 

de Junta. 

Explica que els membres de la Junta havien adquirit el compromís d’exposar als 

socis el balanç dels cent primers dies de mandat. La nova Junta és conscient que hi 

ha moltes formes de viure l’Ateneu, de participar-hi, i que tots els interessos són 

legítims, però que tant en el funcionament diari com en els projectes que es puguin 

establir, ha de prevaldre l’interès general, on el tot és superior a la suma de les 

parts. 
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Afegeix que tot canvi necessita un procés d’habituació, de coneixement intern en el 

qual es produeix la complementarietat entre l’herència rebuda de la Junta anterior i 

el nou estil i les noves idees que es volen posar en funcionament. El president 

Casassas subratlla que la nova Junta se sent deutora de la trajectòria i la història 

d’aquesta casa i, especialment, de l’herència rebuda de la Junta anterior. Des 

d’aquesta perspectiva, es va voler iniciar el mandat amb un acte d’homenatge 

justificat a l’amic i president anterior, Francesc Cabana, que es va realitzar el 2 de 

juliol. 

Anuncia que la Junta vol aportar un sentit institucional a la gestió i, per aquest 

motiu, s’ha establert que els expresidents siguin membres nats del Consell Social, 

tant per demostrar el sentit de continuïtat com per enriquir, amb la seva 

experiència, la gestió de l’entitat. Exposa que el Consell Social, presidit per Norbert 

Bilbeny, té una nova composició, que s’ha ampliat el nombre de membres, i que es 

vol que sigui un element més actiu en el funcionament de l’Ateneu. Explica que el 

Consell ja ha programat dues activitats: una sobre el mecenatge cultural (o la 

relació entre economia i cultura), i una exposició sobre les constitucions històriques 

de Catalunya, en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats i el Parlament de 

Catalunya. 

A continuació subratlla que no pot seguir endavant sense recordar que el 26 de 

juny, van tenir un sotrac importantíssim, no només la Junta sinó la pròpia entitat: 

la mort de Francesc Morata, vicepresident segon. La seva mort ha significat la 

pèrdua d’un amic i d’un ateneista entusiasta, un professional i un savi, una persona 

que havia d’enriquir l’Ateneu amb la seva projecció europea (un dels elements que 

tenim intenció de fer prosperar). Ha estat una gran pèrdua i per això s’ha previst 

realitzar-li un homenatge el proper gener. 

D’altra banda, anuncia que, seguint el que estableixen els Estatuts, han procedit a 

realitzar un canvi entre els components de la Junta Directiva i el vocal, Enric Cirici, 

ocupa la vicepresidència segona. Un canvi realitzat en funció de la seva 

personalitat, coneixement i experiència de l’Ateneu. 

Seguidament, detalla que el seu programa electoral estava compost per dos 

elements que justificaven el canvi. En primer lloc, afavorir una major participació 

dels socis en la vida de l’Ateneu i, en segon lloc, augmentar la projecció de l’entitat 

en la societat civil i, molt especialment, reforçar el compromís i la participació en el 

procés nacional que el país té endegat. 
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Anuncia que els contactes institucionals han estat intensos i encoratjadors, trobant 

en tots els interlocutors respecte i afecte, i que han copsat que la institució és un 

referent en la vida del país. D’aquestes gestions destaca la visita protocol·lària al 

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el passat 9 

d’abril, durant el transcurs de la qual es va presentar la nova Junta Directiva i es va 

concretar que el President realitzaria la conferència inaugural del curs de l’Ateneu, 

el proper 7 d’octubre. 

D’altra banda, afirma que es vol potenciar la presència del món ateneístic en la 

societat. I en aquest sentit concreta que s’ha previst organitzar el cicle “Quina 

cultura volem?”; que s’ha acordat elaborar un llibre sobre “Els Ateneus en la 

història de Catalunya” amb la col·laboració de les quatre diputacions; i que s’està 

donant suport al procés de revisió de tots els ateneus, liderat pel CADSI.  

Subratlla que s’ha volgut renovar el compromís d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret 

a Decidir, incrementant-ne l’acció i la participació. En aquest sentit, explica que un 

dels primers elements simbòlics que s’ha dut a terme ha estat penjar la senyera 

catalana, presidint l’entrada. A més anuncia que, en col·laboració amb Joan Rigol, 

coordinador d’aquest Pacte, l’Ateneu ha impulsat la creació de la Taula de Barcelona 

pel Dret a Decidir. S’ha fet una presentació a la premsa i s’ha col·laborat amb altres 

plataformes importants de la ciutat per dinamitzar-ho en els districtes de la ciutat. 

L’Ateneu ha liderat Ciutat Vella i també l’acte final de la Taula de Barcelona. 

Pel que fa a l’eix de participació dels socis en la vida de l’entitat, especifica que 

s’han reprès les reunions mensuals de la Comissió de Cultura, en la qual participen 

tots els ponents de les seccions. També s’ha fet una reunió amb els representants 

de les diferents tertúlies de l’Ateneu amb les aportacions dels quals es replantejarà 

la dinàmica d’aquestes. 

Anuncia també que s’ha creat la figura de la Defensora del soci en la persona 

d’Araceli del Barrio. La seva funció no és substituir la Junta com a responsable de 

l’atenció al soci, sinó que s’ha volgut introduir una figura neutral que reculli les 

queixes i suggeriments i que, de manera independent, estudiï els casos i els 

vehiculi. 

D’altra banda, informa que s’ha creat una comissió d’experts de socis juristes, 

presidida pel vicesecretari de l’Ateneu, Xavier Muñoz i Puiggròs, perquè duguin a 

terme una revisió dels Estatuts. El resultat d’aquest procés es presentarà i se 

sotmetrà a votació a la propera Assemblea de socis.  
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Per últim anuncia que, per augmentar la transparència i perquè els socis estiguin al 

corrent d’allò que la Junta decideix, les actes de les reunions de la Directiva es 

poden consultar al web de l’Ateneu.  

El president Casassas clou la seva presentació agraint a l’equip de treballadors la 

predisposició i l’esforç d’adaptació al nou estil de la Junta. 

 

Informació sobre la Programació cultural 

El president Jordi Casassas, en substitució de la vicepresidenta primera, Patrícia 

Gabancho, detalla l’activitat que s’ha desenvolupat fins ara.  

En primer lloc, exposa que durant els primers mesos la Junta s’ha limitat a 

gestionar els actes ja programats per l’anterior Junta. Paral·lelament s’ha anat 

dibuixant la nova programació, que es farà efectiva a partir de l’estiu, i de la qual 

destaca les línies següents: 

La Junta està repensant la composició del jurat del Premi Crexells i, alhora, està 

valorant la possibilitat de sol·licitar un nou guardó. 

Es realitzaran dos cicles nous en col·laboració amb altres entitats: un en 

col·laboració amb l’Obra Social La Caixa, anomenat ‘Futur(s)’, ja dibuixat per la 

Junta anterior, i un altre sobre la Mancomunitat de Catalunya, en col·laboració amb 

la Diputació de Barcelona.  

Anuncia també els nous cicles que s’estan preparant: “El país que farem”; un sobre 

la ciutat de Barcelona que començarà al gener); i el cicle “Debat de guàrdia” sobre 

temes d’actualitat. 

Informa que es treballa per establir un conveni amb el Teatre Nacional, les 

Universitats i l’Ateneu per organitzar un cicle sobre el teatre en els primers temps 

del franquisme; i que es programaran actes sobre figures importants del país com 

Gaziel, Xammar, etc. 

Anuncia que s’ha iniciat el projecte “Eix cultural de La Rambla”, juntament amb 

altres entitats de la zona, per impulsar actes culturals vinculats a aquest eix; i que 

s’han reprès les converses amb l’editorial RBA per publicar els discursos 

presidencials de l’Ateneu.  

Per últim destaca la importància de treballar coordinadament les seccions i les 

tertúlies, per tal de programar conjuntament. 
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Informació sobre la Biblioteca 

El vocal Carles Santacana, en substitució de Jordi Coca, inicia la intervenció lloant la 

biblioteca de l’Ateneu i la transformació que en els darrers vuit anys ha viscut i de 

la qual tots ens sentim orgullosos. 

Santacana exposa que seguint aquest camí, s’ha continuat amb accions ja iniciades 

i s’han rellançat algunes iniciatives noves. 

Detalla que una de les més destacades és l’anomenada “Operació Montcada”, per 

retornar i reubicar els prop de 70.000 volums que estan en un magatzem.  S’està 

valorant cadascun dels documents per determinar quins han d’estar a la biblioteca 

de l’Ateneu i quins, pel seu poc valor o per estar duplicats, poden dipositar-se en un 

magatzem cooperatiu del Departament de Cultura de la Generalitat. És un procés 

complex que es desenvoluparà al llarg de tres anys, i que permetrà reduir 

gradualment la partida actual d’11.000 euros a zero l’any 2017. Aquest estalvi és el 

que ha fet que s’hagi tractat com un assumpte prioritari. 

Un altre dels avenços és la posada en marxa del sistema de reclamació automàtic 

del préstec, per mitjà del correu electrònic personal, cosa que permetrà agilitzar la 

gestió de la biblioteca i evitar les demores en les devolucions.  

Comenta que s’ha renovat la Comissió Assessora de la Biblioteca en la qual s’ha 

afegit la figura del degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 

Universitat de Barcelona; s’ha substituït un dels experts per la directora de la 

Biblioteca de l’Institut del Teatre i s’ha renovat el bibliotecari de la Junta anterior.  

Carles Santacana apunta que no només els preocupa la biblioteca des del punt de 

vista dels llibres sinó també des de la perspectiva de l’espai per acollir-los, tal i com 

els han transmès el director de la biblioteca i la gerent. Per aquest motiu, s’està 

treballant conjuntament en els usos dels espais ocupats, la dinàmica de creixement 

de la col·lecció i la possibilitat d’habilitar nous espais.  

Per últim, comenta que es vol potenciar la visibilitat dels llibres que escriuen els 

socis, motiu pel qual es crearà un centre d’interès en el qual es visualitzaran els 

darrers 15 o 20 volums arribats al llarg d’un mes. 

Tanca l’exposició comentant que hi ha altres temes en estudi que s’exposaran en 

una altra ocasió.  
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Informació sobre les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) 

La vocal segona, Pilar Blasco, exposa que el compliment dels dos compromisos 

electorals -la instal·lació d’un WIFI obert, de qualitat, ràpid i fiable, i la instal·lació 

de la banda ampla necessària per oferir en directe (streaming) els actes que es fan 

a l’entitat en temps real- ja han començat i es preveu acomplir-los durant el 2014. 

Concreta que el primer que s’ha fet és donar continuïtat al projecte @teneu hub, 

que havia iniciat la Junta anterior. Per tant, el que s’ha fet és donar la viabilitat 

pressupostària i la valoració tècnica per a tirar-los endavant. 

Pel que fa als pressupostos i a la proposta tècnica, després de valorar la relació 

prestacions/preu es va considerar que la més apropiada era la de Telefònica. 

Subratlla que ja s’ha posat en marxa i que al més aviat possible s’iniciaran les 

obres, amb la previsió de fer proves entre octubre i novembre i el llançament en 

obert entre desembre i gener. En aquest sentit, adverteix que és un projecte 

complicat perquè els murs del Palau Savassona són molt gruixuts i requereixen la 

instal·lació de molts repetidors, alhora que cal respectar les característiques dels 

diversos espais patrimonials. El projecte s’ha dividit en dues fases: una primera, 

l’any 2014, per equipar els espais patrimonials des de la planta baixa fins la segona 

planta; i la segona, l’any 2015, amb la qual es completarà la instal·lació de la 

tercera fins a la cinquena planta. Una situació, ha assenyalat, que suposarà un gran 

benefici per a tots els socis i per als alumnes de l’Escola d’Escriptura. 

Paral·lelament, ha esbossat que es continuen fent millores permanents al web, 

ampliant la incidència a les xarxes socials; i que aquest estiu s’ha ampliat el wi-fi de 

la Biblioteca a 100Mb.  També anuncia que s’estan posant les bases per crear un 

sistema d’extranet, per tal que els socis i els ciutadans puguin fer molts tràmits a 

través del web. 

Per tancar comenta que estan oberts a qualsevol suggeriment. 

 

Informació sobre l’Edifici 

El conservador de la Junta, Ramon Mir, destaca que l’Ateneu Barcelonès és una 

gran casa però també una casa gran, que té una edat, tot i el formidable aspecte, i 

que rep les pressions de tots els nostres usos. Això fa que les incidències siguin 

moltes i freqüents. Sense anar més lluny aquest darrer temps s’han produït dues 

incidències que van més enllà de l’habitual: una descàrrega elèctrica provocada per 
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un llamp, que va malmetre els sistemes de control dels aires condicionats i que ha 

estat molt complexa de reparar; i les pèrdues múltiples en els desaigües de 

diversos lavabos. Per aquest motiu, adverteix, el pressupost anual dedicat a 

manteniment està pràcticament esgotat quatre mesos abans d’acabar l’any. 

Demana que als propers pressupostos es tingui en compte aquest fet. 

Mir agraeix la feina de l’anterior conservador de la Junta, Jordi Garcés, i el traspàs 

que es va realitzar, juntament amb l’arquitecte Mateu Barba i la gerent, facilitant-li 

informació sobre el pla director de les intervencions arquitectòniques i posant-lo al 

corrent dels temes oberts de manera ràpida i completa. 

A continuació, exposa els diversos temes que ja s’han realitzat en el seu àmbit. 

Habilitar un espai a la cinquena planta, per dur a terme les tasques de l’Operació 

Montcada. Iniciar les intervencions acordades en el nou conveni amb Gas Natural 

Serveis, per tal d’aconseguir un estalvi energètic valorat en el 21% del cost en 

energia de la casa. Intervencions que inclouen el canvi de caldera de calefacció, el 

canvi de llums a leds, la renovació de les 27 persianes de la façana del jardí i 

alguns canvis tècnics en l’aire condicionat de la biblioteca.  

D’altra banda, anuncia que s’han iniciat les obres de reforma de la sala Pompeu 

Fabra, que s’havien estancat per qüestions de finançament, i que es restauraran les 

llibreries gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona. Es preveu que s’acabi 

a finals d’octubre. 

Per últim, informa que s’està fent el seguiment de les obres de Canuda 4 per part 

de l’empresa MANGO. Subratlla que es controla i vetlla pel patrimoni arquitectònic 

de l’Ateneu, i que se segueix minuciosament el protocol  d’actuació elaborat per 

resoldre i restituir qualsevol desperfecte.  

Finalment, detalla que s’ha iniciat l’elaboració d’un inventari del patrimoni físic de 

l’Ateneu. 

 

Informació sobre Economia 

El tresorer-comptador, Joan Josep González, exposa que el pressupost 2014 el va 

elaborar l’anterior Junta i es va aprovar en la darrera assemblea, motiu pel qual 

bàsicament s’han limitat a fer-ne el seguiment i afirma que s’està seguint 

escrupolosament. Les despeses no presenten cap desviació destacable però 

adverteix que els ingressos previstos de subvencions no estan assolint l’objectiu 
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marcat, motiu pel qual podria donar-se un desfasament pressupostari a final de 

l’any.  

 

Torn de preguntes en relació al punt 2 de l’ordre del dia 

Sr. Jordi Arraut: Pregunta si pot ser informar de quin tipus de modificació es farà 

als estatuts? 

R. Xavier Muñoz (vicesecretari): Explica que es presentarà detalladament en el 

seu moment perquè encara s’hi està treballant i està pendent d’aprovació per part 

de la Junta. Comenta que la voluntat és aprofitar allò ja regulat i complementar-ho 

amb altres regulacions que són necessàries, com per exemple el procés electoral o 

els processos de selecció de concessions i adjudicacions als contractes del bar i del 

restaurant, d’una manera més similar a la de l’administració pública. Exposa que es 

pretén establir una major sistematització dels aspectes jurídics que afecten 

l’entitat. 

 

Sr. Antoni Rovira: Explica que les sessions que s’han fet a la Universitat Catalana 

d’Estiu de Prada s’han retransmès en directe via streaming i demana que a l’Ateneu 

també es pugui fer.  

R. Jordi Casassas (president): Afirma que és coneguda la seva vinculació a la 

UCE, que en prenen nota i estudiaran com es podria fer. 

 

Sr. Vilà: Quan s’instal·li la wi-fi, comprendrà també el jardí de l’Ateneu? 

R. Pilar Blasco (vocal): Confirma que també inclourà el jardí, i afegeix que 

aquest agost la velocitat de la xarxa s’ha incrementat de 3 a 20 Mb. 

 

Sra. Anna Saura: Afirma que malgrat que el president ha destacat que un dels 

pilars del programa de la Junta és la participació dels ateneistes, en realitat no ha 

exposat cap acció concreta en aquest sentit. Constata que li hauria agradat que la 

Junta preguntés als socis si l’Ateneu ha de participar a la Taula de Barcelona pel 

Dret a Decidir, si volen que l’Ateneu participi amb Òmnium i aquestes altres 

entitats, etc. Pel que fa a la resta d’exposicions, considera que són aspectes molt 



 

 Canuda, 6 08002 Barcelona Tel. 93 343 61 21 info@ateneubcn.org  www.ateneubcn.org 

concrets i d’acord amb el pressupost, per tant no hi té res a dir. Pregunta, també, 

quina diferència hi ha entre programa i intencions? 

R. Jordi Casassas (president): Exposa que, efectivament, l’Ateneu ja tenia un 

ampli bagatge programat en el qual era difícil introduir canvis. Pel què fa a la Taula 

de Barcelona explica que el seu coordinador, el sr. Joan Rigol, va demanar la 

participació de l’Ateneu en el món associatiu barceloní. Se’n va fer difusió i 

properament es farà un acte públic. En el seu moment no hi va haver el temps per 

formular preguntes, ja que el calendari era molt ajustat. Donat que les intencions 

coincidien amb el programa electoral en el qual ja es deia que l’Ateneu havia 

d’estar en el procés, la implicació s’ha iniciat ajudant a coordinar l’espai barceloní. 

Quan es concreti es demanarà la participació dels socis.  Subratlla que aquesta 

oportunitat era una bona ocasió perquè l’Ateneu participés en aquest procés 

col·lectiu. 

R. Bernat Castany (secretari): Afegeix que s’està estudiant les atribucions i les 

formes de participació de la figura del voluntariat a l’Ateneu. 

 

Sra. Laura Mas: Demana informació sobre la programació musical, de la qual no 

se n’ha fet esment i ho considera important. 

R. Jordi Casassas (president): Anota la preocupació expressada i comenta que 

és el ponent qui reuneix i proposa l’activitat. 

R. Eulàlia Espinàs (gerent): La secció de música té un ponent propi. Els ponents 

programen segons els seus actes temàtics. Fins ara hi ha hagut de 2 a 3 concerts 

mensuals. Especifica que avui s’ha explicat la programació i línies generals de la 

Junta, però els actes concrets depenen de cada ponent, que programa de manera 

independent la seva secció. 

 

Sra. Anna Melic: Comenta que no s’ha explicat com funciona la nova figura de la 

defensora del soci i pregunta quina és la seva feina 

R. Jordi Casassas (president): Matisa que la figura de la defensora no vol dir 

que la Junta no es preocupi del tema, sinó que s’ha buscat una persona de 

contrapunt, aliena a la junta i amb formació jurídica. Explica que ha iniciat la feina 

amb molt d’entusiasme. Estudia les propostes, els suggeriments i els traspassa a 

l’administració de l’entitat si estan relacionades amb la gestió diària, o a la Junta si 
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es tracta d’aspectes més de fons o complexos, que amb propostes i solucions 

pensades, els tramet a la Junta. 

R. Xavier Muñoz (vicesecretari): Especifica que és especialista en dret 

administratiu i que pot fer funcions de mediació i, alhora, complementar l’acció de 

la Junta. Ella recull directament els suggeriments, ja sigui per mitjà del web o de la 

bústia i els respon o tramita. Anualment farà un informe sobre el què ha rebut i si 

ha estat ben respost 

R. Bernat Castany (secretari): Puntualitza que la majoria de queixes i 

suggeriments es focalitzen en aspectes “tècnics o materials”, no sobre la Junta ni 

l’equip de l’Ateneu. 

 

3r. Aprovació, si escau, de les noves seccions de Teatre i d’Ecologia i 

Recursos Naturals. 

El secretari de la Junta, Bernat Castany, exposa la proposta de crear dues noves 

seccions especificant que la Junta no n’és la impulsora sinó que fa de mediadora de 

les propostes rebudes d’un conjunt de socis: la secció d’Ecologia i Recursos 

Naturals per part del soci Santiago Vilanova i 50 signatures més; i la secció de 

Teatre per part de la sòcia Cristina Badosa i 50 signatures. 

Explica que si se n’accepta la creació, els aspirants presentaran la programació que 

han previst. També exposa que com que encara no hi ha socis subscrits a aquestes 

seccions, no podran concórrer a les properes eleccions de ponents, motiu pel qual 

la Junta nomenarà un gestor fins a la creació dels llistats dels socis de cada secció i, 

aleshores, es procedirà a l’elecció del ponent.  

 

Torn de preguntes en relació al punt 3 de l’ordre del dia 

Sr. Josep Maria Carreras: Exposa que donat que la secció no existeix, s’hauria ja 

de fixar la data d’eleccions i que el ponent s’esculli per votació. Paral·lelament, 

alerta que hi ha una contradicció als Estatuts, ja que per una banda enumeren una 

llista tancada de seccions i per altra ofereixen la possibilitat de crear-ne de noves, 

sempre que 50 socis ho sol·licitin, motiu pel qual suggereix que en els nous 

estatuts s’elimini la llista tancada i específica de seccions. 
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Sr. José Luís Niño: Es mostra interessat en la creació de la secció d’Ecologia per 

la crisi energètica mundial que s’acosta. Ofereix la seva tertúlia per col·laborar amb 

la nova secció. 

Sr. Àngel Sánchez Palomares: Es mostra d’acord amb la intervenció del sr. Niño 

i demana que es parli sobre la crisi energètica i de matèries primeres.  

Sr. Lluís Reales: Es pregunta si la Junta ha valorat què significa crear dues 

seccions més i exposa les seves reflexions: en termes pressupostaris, es mantindrà 

el pressupost actual assignat a la programació de les seccions en conjunt o 

s’incrementarà el pressupost ja que hi haurà dues noves seccions?; pel que fa als 

temes d’ecologia, afirma que ja s’han tractat temes de medi ambient dins la secció 

de Ciències i Tecnologia i que, no caldria crear una nova secció si no, en tot cas, 

reforçar el tema en la secció actual; pel que fa al teatre, comenta que no hi ha cap 

sala a l’Ateneu preparada per fer teatre de qualitat. 

R. Bernat Castany (secretari): comenta que la Junta només ha exposat les 

peticions rebudes dels socis, i afirma que ja s’ha valorat el cost econòmic. 

R. Jordi Casassas (president): exposa que és una proposta provisional a partir 

del suggeriment rebut dels socis i que cal observar si funcionen (o no) per a 

consolidar-les. Es pot dir que, si s’aprova la creació de les noves seccions, s’iniciarà 

un període provisional per estudiar-ne l’evolució. Remarca que en realitat avui 

s’hauria d’aprovar l’inici del procés de constitució d’aquestes noves seccions i 

proposa canviar la pregunta per procedir a una aprovació provisional. 

 

Sr. Josep Maria Carreras: Demana que s’especifiqui què és una aprovació 

provisional i que es determini per a quin període. 

Sr. Ramon Alcoberro:  Explica que el pressupost de les seccions és el mateix des 

de fa quatre anys i que és molt ajustat, especialment la de cinema, i que caldria 

augmentar la dotació pressupostària del 2015. Pregunta si aquestes noves seccions 

tindrien pressupost per aquest any o per l’any següent i de quina dotació estem 

parlant. 

R. Jordi Casassas (president): Recorda que aquesta és una Assemblea 

Extraordinària i que per tant no tanca un exercici. Perfila que l’article 43 dels 

estatuts es contempla la possibilitat de crear una secció, però que en realitat és una 

interpretació i potser no és correcta del tot. Per aquest motiu proposa que s’aprovi, 
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si escau, el procés de posada en marxa provisional, que s’obri un procés de 

discussió amb els socis i que s’aprovi, en tot cas, a la propera assemblea,. 

R. Xavier Muñoz (vicesecretari): Confirma que el punt de l’ordre del dia s’ajusta 

als Estatuts actuals vigents de crear, o no, una nova secció. La Junta pot adquirir  

el compromís davant l’Assemblea de convocar eleccions per a les noves seccions 

més endavant, si és que són aprovades, i de replantejar-ne l’existència si és que no 

hi ha activitat passat un temps determinat. Conclou que seguint el punt de l’ordre 

del dia s’ha de votar a favor o en contra. 

Sr. Santiago Vilanova: Exposa que ell és el promotor de la creació de la nova 

secció, motiu pel qual va demanar poder defensar-ne la idea davant l’assemblea, 

però la Junta no el va autoritzar. Subratlla que ell va fer la proposta perquè la 

Junta, concretament el sr. Bernat Castany, li ho va demanar i per això estava en el 

seu programa electoral. Afirma que no entén perquè ara no ho defensen i se sent 

menystingut. Recorda que ell ha treballat durant molts anys en aquest tema, que 

els primers actes sobre ecologisme es van impulsar abans de la creació de la secció 

de Ciències i Tecnologia. Pel què fa als aspectes pressupostaris, no li veu problema 

i s’ofereix a buscar finançament per a la secció. 

R. Jordi Casassas (president): Assegura que no hi ha voluntat de 

menysteniment. Insisteix que com que ens trobem a la meitat de l’exercici 

econòmic, el plantejament que proposa facilita el rodatge i el diàleg amb la resta de 

seccions “de frontera”. 

 

Sr. Jordi Arraut: Expressa que la situació que s’està vivint és lamentable, que ell 

va donar suport a aquesta Junta i la situació l’avergonyeix, i comenta que no queda 

clar si s’ha de votar o no l’aprovació de les seccions.  

Sra. Anna Saura: Es pregunta què s’ha de votar exactament, que no queda clar si 

la proposta és viable o no, i si la Junta hi està d’acord o no. 

R. Jordi Casassas (president): Exposa que la Junta està d’acord en què hi hagi 

noves seccions, per això ho van plantejar en el programa electoral i s’ha volgut 

portar a la primera assemblea, però reconeix que en trobar-se a la meitat de 

l’exercici no hi ha assignació pressupostària. 
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Sr. Jordi Olivella: Proposa que l’Assemblea com a entitat sobirana, retiri aquest 

punt de l’ordre del dia i ho deixi per a la propera, quan el tema estigui més madur. 

R. Jordi Casassas (president): Expressa que, en la seva opinió, no es pot 

desatendre una petició dels socis demanada reglamentàriament. Legalment s’ha de 

votar en funció d’aquesta petició reglamentària establerta en l’ordre del dia. 

 

Sr. Josep Maria Carreras: Exposa que els Estatuts especifiquen que la Junta 

directiva ho presentarà a l’Assemblea, si ho considera oportú. Com que la Junta ho 

subscriu, però els socis encara no s’han pogut apuntar a les noves seccions i 

tampoc disposen de pressupost, es poden aprovar sense ponent i sense pressupost, 

per tant sense activitat, i deixant un temps acotat amb un gestor provisional, per a 

resoldre-ho en l’exercici del 2015 i la previsió pressupostària corresponent. 

Sr. Carles Guitart: Comenta que li sap greu que es plantegin problemes artificials. 

Recorda que aquestes seccions ja havien existit. Proposa que, com es fa en d’altres 

institucions, es faci una partida pressupostària afegida com quan hi ha fets 

sobrevinguts. Critica que s’intenti deixar malament la Junta, dificultant el procés de 

creació de noves seccions. Subratlla que està content que, amb aquestes noves 

seccions, hi pugui haver més activitats. 

Sr. Albert Perearnau: Comenta que si cada 50 socis poden formar una secció, 

l’Ateneu amb 4000 socis, podria arribar a tenir-ne 80, fet inassolible al pressupost. 

Proposa no crear més seccions, sinó integrar les noves propostes a seccions ja 

existents. 

R. Jordi Casassas (president): Subratlla que és absurd pensar que la Junta no 

ha avalat la creació d’aquestes dues seccions. Estaven en el programa electoral i les 

han posat a l’ordre del dia. 

R. Xavier Muñoz (vicesecretari): Defensa la creació de les dues noves seccions 

proposades: Teatre perquè no es fa activitat d’aquest àmbit i és un tema que s’ha 

de tractar; i Ecologia i Recursos Naturals, perquè és un tema molt important en el 

moment actual. Finalment exposa que s’ha de procedir a la votació i que la 

proposta del sr. Carreras és factible: s’ha de votar la creació de les seccions, i 

establir un termini per escollir ponents, per tal que els socis puguin inscriure’s a les 

noves seccions i votar els candidats, cas que les seccions siguin viables, i entretant 

la Junta determinar un gestor. 
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I per tal de complir amb els Estatuts, que estipulen que per ser ponent de secció 

s’ha d’haver estat inscrit a la secció durant un mínim de 12 mesos, formula la 

pregunta a votar: “S’està d’acord en aprovar les seccions proposades, amb el 

compromís de fer eleccions a ponent de les mateixes en el termini màxim de 18 

mesos?”  

 

 

Resultat de les votacions:       

Ecologia i Recursos Naturals: Vots a favor – 52; Vots en contra – 5; Abstencions - 

16  

Teatre: Vots a favor – 50; Vots en contra – 4; Abstencions - 19   

 

S’aproven les noves seccions de Teatre i d’Ecologia i Recursos Naturals, amb el 

compromís que en el termini de 18 mesos es convocaran eleccions a ponents. 

 

 

 

El president Jordi Casassas clou l’Assemblea agraint la comprensió dels socis i 

subratlla que les aportacions són un estímul per seguir treballant. 

 

L’Assemblea s’acaba a les 21:25 h 


