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L’any 2013 ha estat l’any de posar fonaments sòlids, que consoliden l’Ateneu com 
una entitat referent, en tots els aspectes, en el món cultural i social de la ciutat i del 
país.

La Junta Directiva, presidida per Francesc Cabana, amb la voluntat de continuar la 
tasca iniciada per la junta d’Oriol Bohigas, ha apostat per anar més enllà, assumint 
reptes de gran calat per a la institució i amb projecció de futur.

Aquest procés, que es va iniciar al tombant del segle xxi, amb una important reno-
vació arquitectònica, organitzativa i conceptual, i que va donar lloc a l’obertura de 
l’entitat a la societat en general, és ja un fet sense possibilitat de retorn. 

Amb l’impuls del projecte @teneu Hub, que l’any 2013 s’ha iniciat, l’Ateneu ha fet 
l’aposta definitiva per un canvi en la seva projecció a la xarxa i en la seva manera 
d’interrelacionar-se amb els socis i ciutadans, impulsant una vegada més els espais 
de diàleg i intercanvi del coneixement, difonent allò que hi passa, o hi ha passat, i 
facilitant l’accés al patrimoni en tot el seu context i valor. 

Un any més, la resposta de socis i ciutadans ha estat positiva. Potser no tant visible 
en xifres absolutes, similars a les altes xifres obtingudes els darrers anys, sinó en el 
nivell cada vegada més alt de projecció pública, en l’augment de les demandes de 
participació en processos col·laboratius, en les múltiples mostres de respecte per 
tot allò que amb rigor i criteri impulsa l’entitat, amb la predisposició d’un ventall cada 
vegada més ampli de col·laboradors i, sobretot, amb el manteniment de la massa 
social, que fa que sigui l’entitat de l’àmbit estricte de la cultura amb més persones 
associades.

Paraules 
PreliMinars
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La memòria de gestió, un any més, recull detalladament i amb xifres tot el què ha 
passat a l’Ateneu durant l’any 2013. Amb ella, hom pot observar i valorar l’entitat en 
el seu conjunt.

Per part nostra la valoració és, un any més, positiva. La conjuntura d’aquests darrers 
anys no està sent favorable, però des de l’Ateneu s’ha optat per continuar endavant, 
amb nous projectes i canalitzant nous impulsos, adaptant la manera de treballar, 
amb els recursos disponibles i, com es diu col·loquialment, sense prendre mal. 

I, un any més, això s’ha aconseguit gràcies a l’esforç i la contribució d’un conjunt 
molt ampli de persones, sòcies i no sòcies, i a la feina diària dels membres de la 
Junta Directiva, els treballadors i els col·laboradors, que han fet de l’Ateneu l’entitat 
cultural de prestigi que actualment és.

Barcelona, febrer 2014



L’ entitat
L’Ateneu Barcelonès és una associació 
sense ànim de lucre, amb seu al centre 
de Barcelona, formada per més de 4.000 
socis i reconeguda d’utilitat pública, des 
de l’any 1997. L’any 1983, havia rebut la 
Creu de Sant Jordi, que atorga la Gene-
ralitat de Catalunya. I l’any 2006, va rebre 
la Medalla d’Or de la Ciutat al Mèrit Cul-
tural de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Ateneu, en els seus estatuts, es de-
clara com una entitat cultural oberta a 
tothom, sense cap mena de discrimina-
ció, i que té com a objecte social pro-
moure el diàleg, la recerca i la difusió 
dels coneixements artístics, literaris, 
humanístics i científics, així com afavo-
rir el desenvolupament cultural del país 
i de la llengua catalana.

La seu de l’entitat, al Palau Savasso-
na del carrer de la Canuda, disposa 

de nombrosos espais que són el nucli 
principal de la vida ateneística, especi-
alment les sales de conversa i el jardí. 
Aquests espais estan oberts tots els 
dies de l’any (a excepció de 8 festius), 
en horari ininterromput del matí al ves-
pre, dissabtes i diumenges inclosos, de 
les 9 del matí a les 10 de la nit, ampliat 
fins a les 11 de la nit als mesos d’estiu.

L’activitat de l’Ateneu es fonamenta 
en tres grans eixos: la programació 
d’activitats i tertúlies, amb una oferta 
diària i sovint simultània; la Biblioteca 
i l’Arxiu Històric, amb un fons patri-
monial de gran significació i, alhora, 
un fons en humanitats permanent-
ment actualitzat; i l’Escola d’Escriptu-
ra, que forma en les arts i els oficis de 
la paraula, amb un catàleg de cursos 
molt diversificat.

L’estiu del 2012 l’Ateneu va crear una 
nova societat de responsabilitat limitada, 
propietat de l’Ateneu Barcelonès, que 
sota el nom Escola d’Escriptura de l’Ate-

l’entitat  
i els socis
l’ateneu barcelonès és una associació cultural amb més de cent cinquanta 
anys de vida. la seva activitat i incidència en la vida ciutadana, la seva 
localització en un palau del centre de barcelona, el nombre i característiques 
dels socis que acull, i la seva trajectòria històrica, la fan una entitat singular. 

a dia d’avui, l’ateneu manté un gran dinamisme. diàriament ofereix un ampli 
horari de servei, i una diversitat de prestacions amb les que pretén donar 
resposta a la pluralitat i transversalitat dels nombrosos socis de l’entitat i 
ciutadans que hi acudeixen.

6

1
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neu Barcelonès gestiona l’activitat for-
mativa que promou l’Escola d’Escriptura.

E ls socis
Els socis són l’actiu més important que 
té l’Ateneu. Aquests, com a tals, a més 
de participar en l’activitat que es progra-
ma, poden ser agents actius amb pro-
postes i iniciatives pròpies.

El 31 de desembre de 2013 hi havia un 
total de 4.012 socis, amb la qual cosa 
s’observa que durant l’any els socis han 
augmentat en 118; això suposa un 3,0% 
més de socis que en el tancament de 
l’any 2012.

En la conjuntura actual, mantenir –i fins 
i tot augmentar– el nombre de socis és 
per si mateix un fet destacable. Això 

s’ha aconseguit amb esforç, responent 
al màxim a les demandes de servei, re-
forçant els serveis de qualitat i l’atenció 
personalitzada i, alhora, fent campanyes 
i donant a conèixer l’entitat al màxim 
nombre de cercles externs.

El repte actual continua sent mante-
nir-se amb un nombre de socis al vol-
tant dels 4.000, xifra que fa possible que 
l’entitat conservi el nivell de servei i qua-
litat actuals.

Evolució
En tancar l’any 2013, el nombre de socis 
es manté en la franja més alta de socis 
de l’entitat.

Al llarg de l’any 2013, l’Ateneu ha tingut, 
com es ve observant aquests darrers 
anys, una fluctuació important d’altes 
(1.769) i baixes (1.651).

Evolució del nombre de socis (2000-2013)
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Aquest alt nivell de fluctuació ha estat 
habitual al llarg de la història de l’Ateneu 
i es reforça amb l’activitat de l’Escola 
d’Escriptura, on els alumnes es donen 
d’alta i de baixa quan inicien i finalitzen 
els cursos que fan a l’entitat.

De les 1.769 altes, 437 han esat socis 
ordinaris i 1.295, alumnes de l’Escola. 
Mentre que, de les 1.651 baixes, 457 
han estat socis ordinaris i 1.133, alum-
nes de l’Escola.

Per tercer any consecutiu, la diferència 
entre les altes i les baixes de socis or-
dinaris és negativa (–20) i és deguda, 
en més de la meitat dels casos, a mo-
tius econòmics. Tot i que s’observa que 
aquesta diferència ha disminuït consi-
derablement en relació als dos darrers 
anys, en què hi va haver –72 socis l’any 
2012 i –75 l’any 2011.

Per tal de pal·liar aquest degoteig a la 
baixa, al llarg de l’any s’han fet diver-
ses promocions especials –a banda 
dels descomptes per determinats tipus 
de soci o pels convenis fets amb deter-
minades entitats–, les quals han donat 
fruits positius.

 – Campanya «15% + 15%», en què tant 
el soci com el nou soci es benefien 
d’un 15% de descompte en la quota 
anual: 78 altes

 – Campanyes d’exempció de la quota 
d’ingrés entre determinats col·lectius 
i/o en moments concrets de l’any:
•	 Setmana de Sant Jordi: 40 altes
•	 Període nadalenc: 18 altes
•	 Alumnes de l’Escola d’Escriptura 

(en finalitzar el curs): 42 altes
•	 Participants a les tertúlies: 10 altes
•	 Socis de les associacions 

d’escriptors (ubicats a la cinquena 
planta de l’Ateneu): 3 altes

 – Campanyes “Tast Ateneu”, per gaudir 
de tres mesos dels serveis de l’Ate-
neu i poder ingressar-hi com a soci 
posteriorment:
•	 Tast d’Estiu (del 15/07 al 15/09): 

13 altes, amb 4 persones 
que continuen com a socis 
posteriorment.

•	 Tast Menors de 30 anys (del 15/09 
al 15/10): 19 altes, amb 8 persones 
que continuen com a socis 
posteriorment.

D’altra banda, s’observa que hi ha un alt 
índex de persones que, tot i haver es-
tat socis una temporada, es donen de 
baixa en finalitzar els cursos de l’Escola. 
Per pal·liar aquest fet es procura donar 
a conèixer els serveis de l’entitat i fer di-
fusió d’aquesta quan els cursos són a 
punt de finalitzar.

Tipologia de socis
Els socis de l’Ateneu poden respondre 
a cinc tipologies bàsiques: ordinaris, so-
cis d’honor, alumnes de l’Escola d’Es-
criptura, usuaris menors de 18 anys i 
socis col·lectius i/o protectors.

En tancar l’any 2013, la distribució dels 
socis en relació amb aquestes categori-
es era la següent: 77,6% de socis ordi-
naris; 4,5% de socis d’honor; 17,4% de 
socis alumnes de l’Escola d’Escriptura; 
0,1% d’usuaris menors de 18 anys; i 
0,4% de socis col·lectius i/o protectors.

L’any 2013, a més, s’ha creat la figura 
del soci mecenes, amb l’aportació ex-
traordinària del qual un jove pot ser soci 
de l’entitat sense cost. Tres persones 
han optat per aquesta possibilitat.

Com s’observa en el quadre, la tipolo-
gia de socis presenta lleus fluctuacions 
d’un any a l’altre, les més significatives 
de les quals són l’augment de més de 
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Tipologia de socis (2009-2013)

tiPologia de socis  2009  2010  2011  2012  2013

Ordinaris 78,4% 78,4% 77,3% 79,0% 77,6%

Socis d'honor 5,7% 5,6% 5,3% 5,3% 4,5%

Alumnes de l'Escola d'Escriptura 14,7% 15,1% 16,5% 14,8% 17,4%

Usuaris (menors de 18 anys) 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1%

Socis col·lectius/protectors 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4%

total 100% 100% 100% 100% 100%

2,5 punts percentuals dels socis alum-
nes de l’Escola i la disminució d’1,4 
punts percentuals entre els socis ordi-
naris i gairebé d’un punt entre els socis 
d’honor, una vegada feta una revisió a 
fons entre aquests.

Socis d’honor
L’Ateneu té un conjunt de socis que són 
considerats d’honor. La majoria ho són 
pel fet de comptar amb una antiguitat 
de cinquanta anys com a membres de 
l’entitat, però n’hi ha d’altres que ho són 
per la seva notorietat o servei a la insti-
tució, a proposta de la Junta Directiva.

L’any 2013 la Junta ha decidit fer socis 
d’honor de l’Ateneu, per la seva tasca 
de servei a l’entitat i/o com a reconei-
xement social, Àngel Teixidor, Paquita 
Camprubí, Mariàngela Cerdà i al poeta 
Francesc Garriga.

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 
activitats públiques amb certa regulari-
tat, amb la qual cosa participen en la 
vida associativa de l’entitat.

Durant l’any 2013, no s’ha fet cap soci 
col·lectiu nou ni se n’ha donat de baixa 

cap, motiu pel qual ho han estat les en-
titats següents:
•	 Arquitectes per l’Arquitectura 
•	 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació
•	 Col·legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya
•	 Col·legi Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya 
•	 Fundació Privada Vila Casas
•	 Hotel Serhs Rivoli de Barcelona
•	 Sociedad Española de Psicología 

Analítica
•	 United Nations University 

L’ús de sales i espais per part dels socis 
col·lectius varia molt, en funció de cada 
entitat, des de les que solament usen 
les sales per a reunions internes, fins a 
les que organitzen actes públics i mul-
titudinaris. Al llarg de l’any 2013 els so-
cis col·lectius han utilitzat 34 sales per a 
usos interns i 9 per a actes públics.

V ida associativa
La participació dels socis en les juntes 
de l’entitat és una mostra del dinamis-
me intern i, alhora, de la implicació de 
l’entitat en la vida pública. Aquest fet es 
pot observar en el cartell que enguany 
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ha dissenyat Enric Satué, i que es troba 
a l’espai que dóna accés a la sala Oriol 
Bohigas, «Ateneu Barcelonès 150 anys 
de juntes directives». S’hi recull la rela-
ció de totes les persones que durant la 
història de l’Ateneu, des de l’any 1860 
fins avui, han estat membres de les di-
verses juntes directives de l’entitat.  

Assemblees i sessions 
informatives
Al llarg de l’any han tingut lloc diverses 
accions rellevants en la vida associati-
va interna de l’entitat: una assemblea, 
una sessió informativa als socis i les 
reunions de les seccions, les quals es-
tatutàriament han de convocar almenys 
dues vegades l’any els socis que hi per-
tanyen.

Concretament han tingut lloc:
 – L’assemblea ordinària anual (20 de 
març de 2013), en la qual s’aprovà la 
memòria d’activitat i el balanç econò-
mic de 2012, així com els plans pres-
supostaris de l’any 2013.

 – Una sessió informativa per als socis 
(15 de maig de 2013), sobre les di-
verses mesures previstes per la Junta 
per tal de reduir les despeses.

 – Reunions de les seccions: s’han fet 
un total de vuit reunions de seccions, 
convocades per cinc de les deu sec-
cions. 

Informació i participació 
Per tal de facilitar la informació als so-
cis i la participació dels socis, l’Ateneu 
ha habilitat diversos espais a la matei-
xa seu de l’entitat i ha reforçat l’àrea de 
serveis i atenció telefònica.

A la planta principal hi ha la bústia de 
suggeriments. Cada setmana es recu-
llen i canalitzen les consultes vers els 
responsables de les àrees correspo-

nents i es dóna resposta personalitzada 
a l’interessat. 

Al llarg de l’any s’han rebut 52 sugge-
riments generals (ja que la Biblioteca i 
l’Escola tenen canals propis de recolli-
da), la qual cosa suposa una davallada 
d’un 12%. Un 60% són suggeriments 
de millora, un 35% són queixes pròpia-
ment dites i la resta són consultes.

Entre els uns i les altres, un terç estan 
relacionats amb aspectes de manteni-
ment de les instal·lacions; un terç, amb 
els serveis que l’Ateneu ofereix, i l’altre 
terç, amb les activitats. Tots els sugge-
riments rebuts han estat motiu d’estudi 
i s’han resolt, sempre que les possibi-
litats tècniques i econòmiques ho han 
permès. 

A la planta principal també hi trobem 
el plafó «Punt d’intercanvi» de serveis 
entre socis. Els socis hi poden penjar 
anuncis personals, oferiments i deman-
des de feina; compartir viatges, allot-
jament; intercanviar objectes; etc. Al 
«Punt d’intercanvi», s’hi han col·locat 
49 anuncis al llarg de l’any (un 20% més 
que l’any anterior), la major part relacio-
nats amb ofertes d’allotjament i forma-
ció, com en anys anteriors.

Un any més s’ha ofert als socis la possi-
bilitat de convidar persones no sòcies 
a gaudir dels espais de l’Ateneu durant 
un dia. Cada soci compta amb 5 invita-
cions, com a màxim, que pot estendre 
a les persones que desitgi. Al llarg de 
l’any 2013 s’han acollit a aquest servei 
un total de 87 socis, que han gaudit de 
431 invitacions. 
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S erveis especials
Aules d’estudi 
Els socis tenen a la seva disposició au-
les per estudiar. Des de mitjans de l’any 
2012 hi ha un nou sistema de reserva 
d’aquestes aules, la qual cosa ha faci-
litat l’optimització de l’ús dels espais, 
l’oferiment de més opcions horàries i 
alhora l’organització de la neteja i la cli-
matització en funció d’aquest ús.

Al llarg de l’any s’han reservat 1.019 
aules, per part de prop de 130 socis, la 
qual cosa suposa un increment del 25% 
en relació amb l’any anterior. 

Aula per dinar  
amb carmanyola
A partir de mitjans de l’any 2012, 
atenent la demanda d’alguns socis, hi 
ha habilitada una de les aules d’estudi, 
en horari de migdia, com a espai per 
poder dinar amb carmanyola. 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 2013, el 85% dels 173 ca-
laixos disponibles han estat llogats. 
Aquesta xifra s’observa que disminueix 
lleument d’any en any, possiblement per 
un canvi d’hàbits.

Avantatges per als socis
El fet de ser soci de l’Ateneu suposa 
diversos avantatges econòmics i fis-
cals, entre els quals destaca –a més de 
gaudir de descomptes importants en 
els cursos formatius i en les activitats 

i serveis de pagament que tenen lloc a 
l’Ateneu–, la desgravació d’un 40% de 
la quota de soci en la declaració de la 
renda i el 20% de descompte al Restau-
rant ATN, instal·lat a la planta baixa de 
l’entitat.

D’altra banda, l’Ateneu estableix acords 
d’intercanvi de serveis i ofertes amb 
empreses i entitats del món de la cul-
tura i l’oci, fruit dels quals els socis po-
den gaudir d’avantatges permanents o 
puntuals en preus d’entrades, visites, 
inscripcions a cursos, etc.

Per tal que els socis estiguin informats 
puntualment, hi ha un espai específic al 
web, amb un enllaç des de la mateixa 
pàgina d’inici, en el qual es poden tro-
bar actualitzats els acords vigents.

Al llarg de l’any 2013, s’han ofert múl-
tiples avantatges, sobretot de caràcter 
puntual, entre els quals destaquen: 
 – Ofertes en l’adquisició d’entrades a 
espectacles específics i/o benèfics al 
Teatre Nacional de Catalunya, a l’Au-
ditori, al Palau de la Música o al Teatre 
Poliorama.

 – Descomptes en l’adquisició de llibres 
i subscripcions a la Llibreria La Cen-
tral, El Periódico de Catalunya, Diari 
Ara i el Club TR3SC.

 – Descomptes en les inscripcions a 
cursos i tallers del Cercle Artístic de 
Sant Lluc, de Talleres Islados i de la 
Fundació Martí l’Humà.

 – Descomptes en centres de salut i 
agències de viatges.
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E ixos i fases  
del projecte
Els principals eixos del projecte @teneu 
Hub són:

1. La creació d’un portal web amb un 
nou ecosistema de la informació que 
ha de permetre accedir a tot el con-
junt de continguts, a partir de la seva 
sindicació, i al marge d’on es trobin 
–blogs, canals de reproducció de les 
activitats gravades, arxiu patrimonial, 
xarxes socials, etc.–. I alhora, des de 
qualsevol dispositiu mòbil –telèfons 
3G, tauletes i ultrabooks... 

2. La formació dels socis, preferentment 
ponents de les seccions o coordina-
dors de tertúlies, en l’àmbit de les tec-
nologies de la informació i les princi-
pals eines 2.0, amb l’objectiu que for-
min comunitats i participin de manera 
activa en la creació de continguts a la 
xarxa. 

3. La creació d’un espai per a la interac-
ció directa amb l’usuari, sigui membre 
de l’Ateneu o no, per a gestions ad-
ministratives o per aportar opinions i 
experiència. 

El desplegament total d’aquests eixos 
està previst que es faci en el trienni 
2013-2015. 

l’@teneu Hub: 
l’ateneu al Món digital
el projecte estrella de l’any 2013 ha estat l’@teneu Hub.

aquest projecte vol ser una nova xarxa de coneixement cultural i de 
participació, potenciant la connexió entre persones, idees i continguts en 
relacionar tot allò que passa, es diu i es reflexiona a l’ateneu barcelonès. 

És un projecte global que s’havia començat a treballar l’any 2012 i que ha 
iniciat el seu desplegament al llarg de l’any 2013. amb ell, s’ha renovat el 
portal web general de l’entitat, integrant la pàgina web de la biblioteca i 
creant una xarxa de blogs de les seccions i les tertúlies. a més, s’ha millorat 
la difusió de les activitats, l’accés als documents d’arxiu i la preservació 
dels continguts que, dia a dia, es generen a l’ateneu. 

a finals d’any, el projecte @teneu Hub ha estat guardonat amb el primer 
premi de Mitjans de comunicació 2013, que atorga la federació d’ateneus 
de catalunya, premi que va ser donat en el transcurs d’un acte al Parlament 
de catalunya.
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Al llarg de l’any 2013 s’han efectuat les 
facetes següents:
 – Creació i llançament del portal web
 – Realització de la primera formació a 
ponents de les seccions i coordina-
dors de les tertúlies

 – Desplegament de la primera xarxa de 
blogs

 – Desenvolupament de la versió adap-
tada per a dispositius mòbils 

E l nou  
portal web,  
més continguts, 
més xarxa 
Un dels puntals de comunicació i difusió 
de l’Ateneu Barcelonès és el portal web. 
L’objectiu prioritari del projecte, doncs, es 
va centrar en el llançament d’un nou por-
tal, la qual cosa va tenir lloc el 2 de juliol.

Amb la nova versió del portal s’ha millo-
rat no sols en els aspectes estètics, sinó 
també en l’accessibilitat i claredat de la 
disposició de la informació corporativa 
de l’entitat. S’ha millorat en la difusió 
dels actes amb una agenda clara i fàcil-
ment consultable, i amb la integració de 
les xarxes socials. I s’ha enriquit la infor-
mació de les activitats que s’organitzen 
amb l’accés directe a diversos canals 
des d’on es poden reproduir, el Canal 
Youtube i l’Arxiu de la Paraula.

A aquest enriquiment dels continguts in-
formatius de l’entitat, s’hi ha de sumar 
la integració de la xarxa de blogs de les 
seccions i les tertúlies, alguns dels quals 
ja existien i s’han renovat, i d’altres han 
estat creats de nou.

En aquesta xarxa, anomenada Ateneu-

esfera, els membres de les seccions i 
de les tertúlies ressenyen i expliquen tot 
allò relacionat amb el que organitzen. 

Tant per facilitar la creació i manteni-
ment d’aquests blogs, com per animar 
els coordinadors a dinamitzar la seva 
activitat a través de les xarxes socials, 
es va organitzar el primer curs Eines 2.0. 
El curs, de 20 hores, va tenir lloc durant 
els mesos de maig i juny de 2013 i hi 
van assistir 12 socis, tots ells ponents 
de les seccions i/o coordinadors de les 
tertúlies. 

Fruit d’aquesta acció, actualment hi ha 
4 blogs actius: de la secció d’Arts Plàs-
tiques, de la secció de Ciències i Tec-
nologia i de la secció d’Estudis Polítics, 
Jurídics i Socials, i el blog Tertúlies, en 
què participen les tertúlies Espai Ate-
neu, Esports i Ateneu i la tertúlia d’Ar-
quitectura.

C ap a un  
portal de serveis 
Un dels objectius del projecte és millo-
rar els serveis que l’Ateneu ofereix a so-
cis i ciutadans.

En aquesta primera fase, desplegada 
l’any 2013, aquest aspecte s’ha centrat 
en la integració del web de la Biblioteca 
al portal general. Això ha suposat una 
millor visualització i facilitat de consul-
ta al catàleg de cerca de documents, 
incloent-hi la millora en la reserva i re-
novació dels préstecs, així com en la 
petició de nous documents. 

D’altra banda, s’ha fet una forta aposta 
per l’adaptació als dispositius mòbils, 
facilitant l’accés des de mòbils i tauletes. 
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L’any 2014 s’acabaran d’incorporar al-
tres serveis que han de facilitar que tant 
socis com ciutadans en general puguin 
fer la major part de les gestions per mit-
jà del web. Es començarà per millorar 
la connexió Wi-Fi, de les zones històri-
ques de l’edifici, i per crear una extranet 
que faciliti les gestions dels socis des 
de casa o que qualsevol persona pugui 
interactuar amb els serveis que ofereix 
l’entitat (llogar una sala, reservar una 
entrada, etc.).

U n projecte  
en millora constant
Conscients que un projecte d’aquestes 
característiques es troba en un procés 
constant de millora, està previst incor-
porar-hi processos de revisió i actualit-
zació fàcilment integrables.

Per a l’impuls i la definició del projec-
te s’ha creat una comissió, formada per 
membres de la Junta i de l’equip tècnic, 
que treballa en els àmbits de la informà-
tica, els continguts i la comunicació de 
la institució. Amb reunions periòdiques, 
aquesta comissió ha definit els serveis 
que es volien cobrir, l’arquitectura del 
web i dels altres canals perifèrics, i la 
política informativa que calia seguir.

Paral·lelament, i per tal que el procés re-
bés l’ajuda d’una mirada externa, s’ha 
configurat un grup de contrast, format 
per professionals de diversos àmbits de 
la comunicació, el màrqueting digital, la 
difusió i creació de continguts en xarxa i 
la posada en valor del patrimoni digital. 

El grup es va reunir una vegada s’havia 
estrenat el nou portal i en va fer una va-
loració. A partir de les seves aportaci-

ons s’ha creat un pla de treball per a la 
millora del portal web, que s’aplicarà al 
llarg de 2014.

Les persones que van formar part del 
grup són:
 – Jordi Graells, responsable de Contin-
guts i Innovació a la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió (Gene-
ralitat de Catalalunya).

 – Álvaro Martínez, CTO a Playbrand i 
cofundador de Movintracks. 

 – Glòria Pérez Salmerón, bibliotecà-
ria-documentalista i vicepresidenta 
d’EBLIDA i membre del grup de go-
vern de la IFLA. 

 – Àlex Poderoso, cap de Desenvolu-
pament Tecnològic d’El Periódico de 
Catalunya. 

 – Víctor Puig, soci i director de Zinkdo. 
 – Enrique San Juan, expert en xarxes 
socials, social media, màrqueting en 
línia i productor de Webinars Profes-
sionals. 

 – Pepe Zapata, director de Màrqueting i 
Comunicació del Mercat de les Flors.

E ls primers 
resultats
Fins al juny de 2013 l’Ateneu va comptar 
amb un portal web configurat per tres 
webs: el portal de l’Ateneu i els webs de 
la Biblioteca i de l’Escola d’Escriptura. 
Les visites a aquest portal s’havien anat 
reduint i estabilitzat entre 6.000 i 7.000 
visites mensuals.

En total, al llarg de l’any 2013, el web 
ha rebut 110.111 visites, xifra que, si es 
compara amb la de l’any 2012, repre-
senta un increment del 33,9%.
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De fet, però, si es comparen les dades 
des del llançament del nou portal –al 
mes de juliol– fins al mes de desembre, 
amb el mateix període de 2012, podem 
veure que les visites han augmentat en 

un 61,9%. Si s’observen en relació a 
la mitjana de visites mensuals, es veu 
que aquestes han passat de 6.328 l’any 
2012 a 10.246 l’any 2013.

Any 2012 
Any 2013

Visitants portal web Ateneu 2013
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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 que va més enllà dels corrents dominants del moment.

les iniciatives dels mateixos socis, que es vehiculen a través de les diferents 
seccions de l’ateneu, i les de la junta directiva, a més de les propostes dels 
socis o d’altres institucions, componen la programació de l’ateneu cada 
any. 

l’ateneu treballa amb els objectius de millorar la qualitat, augmentar el 
ressò públic i obtenir un major rendiment de l’organització d’actes. aquests 
propòsits dels darrers anys es reforcen amb una aposta per equilibrar els 
actes de les diferents seccions, ordenar les demandes i valorar de forma 
conjunta totes les propostes que arriben a la institució.

A ctivitat  
cultural general
L’Ateneu ha programat i/o acollit un to-
tal de 703 activitats (tertúlies, presenta-
cions, taules rodones, seminaris, visi-
tes culturals...) durant el 2013, algunes 
d’elles promogudes per la mateixa insti-
tució (46%); d’altres, pels mateixos so-
cis, com les tertúlies (30%); d’altres, en 
qualitat de lloguer dels espais a entitats i 
institucions (15%), a més, també, de les 
activitats de l’Escola d’Escriptura i les 
visites Redescobreix l’Ateneu, entre al-
tres (9%). Respecte al 2012, hi ha hagut 
una disminució dels actes promoguts 
per l’entitat a favor de les tertúlies, que 
han passat del 24% del total al 30%. En 
números globals, prop de 47.000 perso-
nes han participat en les activitats pro-
gramades a l’Ateneu.

Activitat cultural general

46%

30%

9%

15%

Altres

Lloguers i cessions

Tertúlies

Actes Ateneu



17

12345678910AEE

A ctivitats 
organitzades  
per l’Ateneu
Durant el 2013, l’Ateneu Barcelonès ha 
programat 326 activitats, a les quals 
han assistit 32.383 persones.

Aquest any s’ha produït un descens en 
el nombre d’actes del 6,32% respec-
te a l’any passat (348 actes). Aquesta 
dada s’explica, sobretot, perquè aquest 
any han caigut les activitats fruit dels 
acords amb altres entitats o instituci-
ons, que han passat de 150 el 2012 a 
101 enguany.

D’altra banda, es posa de manifest que 
la distribució mensual de les activitats, 
amb una mitjana de 29,6 actes, conso-
lida el creixement d’actes en els mesos 
d’abril, maig i juny, com ja s’apuntava 
en els darrers balanços, tots ells amb 
més de 35 actes per mes.

Amb la voluntat de seguir l’actualitat del 
país i de fer-se ressò de les inquietuds 
dels ciutadans, l’Ateneu ha programat 
una sèrie d’actes relacionats amb el con-
text polític i social actual. Tots aquests 
actes han tingut una acollida del públic 
molt bona i han tractat de donar veu a 
les diferents visions que hi ha sobre te-
mes de màxima actualitat com el debat 
sobiranista, els nous moviments civils o 
els desnonaments, entre altres. 

Any 2012 - 348 actes
Any 2013 - 326 actes

Activitats organitzades per l’Ateneu (2012-2013)
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D’aquests, destaquen els actes se-
güents:
•	 “Independentisme versus 

federalisme” (gener).
•	 “On vas amb les banderes i avions...: 

els moviments ciutadans i la seva 
influència política” (febrer).

•	 “La relació entre Catalunya i 
Espanya” (abril).

•	 “Treballem contra els desnonaments” 
(maig).

•	 “Seguirem Aziz?: l’avenir de les 
nostres hipoteques” (maig). 

•	 “Catalunya independent?” 
(setembre).

•	 El cicle «Horitzó 2020: el projecte 
del catalanisme polític en l’horitzó 
de la integració política europea», 
organitzat amb la Fundació 
Catalunya Europa i el Centre 
d’Estudis Jordi Pujol (tardor 2013).

•	 “Es farà la consulta?” (desembre).

La relació detallada de totes les activi-
tats realitzades al llarg de l’any 2013 es 
pot trobar a l’annex 1.

Assistència
El descens en el nombre d’actes també 
ha fet baixar el d’assistents en un 8,2%, 
ja que s’ha passat d’un total de 35.277 
assistents el 2012 als 32.383 d’enguany. 

La mitjana d’assistència als actes l’any 
2013 ha estat de 99,3 persones. Això 
suposa un petit descens respecte al 
2012, que va ser la més elevada dels úl-
tims anys, amb 101,4. 

Ara bé, si es fa una mirada retrospectiva, 
s’observa que el 2011 la mitjana va ser 
de 85,8 persones/acte; l’any 2010, de 
86,7; l’any 2009, de 92,3; i l’any 2008, de 
88. Unes dades que ja representaven un 
salt important en relació amb anys ante-
riors (78 persones per acte l’any 2007). 
Per tot això podem dir que les activitats 
que es programen segueixen tenint una 
bona acollida entre la ciutadania.

Complementa aquesta dada, l’observa-
ció del percentatge mitjà d’aforament 
ocupat de les sales. És un valor que, a 

Any 2012: Assistents 35.277
Any 2013: Assistents 32.383

Assistents a les activitats de l’Ateneu (2012-2013)
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més del grau d’acceptació dels actes, 
facilita que els actes s’efectuïn a l’espai 
més convenient i amb una major efec-
tivitat de consums i recursos. En el seu 
conjunt les activitats han omplert, de 
mitjana, el 59,04% de la capacitat dis-
ponible de les sales. Aquesta quantitat 
és inferior a l’obtinguda l’any 2012, en 
què es va omplir una mitjana del 65,61% 
de la capacitat. 

Per sales, s’observa que la sala Sagarra 
ha tingut una mitjana del 66,6% d’ocu-
pació; la sala Verdaguer, del 60,5%, 
mentre que la de la sala Oriol Bohigas ha 
estat del 50%. Totes elles han disminuït 
entre un 5 i un 6% la seva mitjana, ex-
cepte la de la sala Oriol Bohigas, que ha 
augmentat lleugerament. Això reafirma 
la política de sales, ja que la sala Oriol 
Bohigas és la més sol·licitada, però al-
hora la més costosa, i convé garantir-hi 
un mínim de capacitat plena.

Els actes proposats i organitzats per la 
mateixa Junta Directiva són els que han 
tingut una acollida més rellevant, amb 
una mitjana de més de 257 persones 
per acte. Cal destacar, també, els actes 
de la secció de Cinema, amb una mitja-
na de 116,9 persones per acte; la secció 
de Música, amb una mitjana de 81,7 as-
sistents; la secció de Ciències, 81,1; i la 
d’Economia, 74,2. 

Tipologia d’actes
Si s’observa el conjunt d’actes organit-
zats segons la seva tipologia, en línies 
generals es mantenen les proporcions 
d’anys anteriors, amb un predomini dels 
actes discursius (conferències, taules ro-
dones, debats...), que suposen el 53,7% 
de l’activitat de la casa, seguits dels con-
certs musicals, amb un 14,4%; les pro-
jeccions audiovisuals, amb un 10,1%; 
les visites culturals, amb un 8%, i les 
presentacions de llibres, amb un 7,7%. 

  actes assistència

Actes Nombre % Nombre %

Concerts 47 14,42% 4.899 15,13%

Conferències 82 25,15% 4.117 12,71%

Diàlegs/debats 29 8,90% 2.394 7,39%

Taules rodones 64 19,63% 5.507 17,01%

Esdeveniments singulars 8 2,45% 6.909 21,34%

Homenatges 8 2,45% 968 2,99%

Presentacions de llibres 25 7,67% 2.153 6,65%

Projeccions audiovisuals 33 10,12% 4.093 12,64%

Recitals/lectures 2 0,61% 240 0,74%

Espectacles teatrals 2 0,61% 440 1,36%

Visites culturals 26 7,98% 663 2,05%

total 326 100% 32.383 100%

Tipologia d’actes i assistència (2013)
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Música

Llengua i Literatura

Història

Filoso�a

Estudis Polítics, Jurídics i Socials

Economia

Cinema

Ciències i Tecnologia

Arts Plàstiques

També destaca la gran acollida dels es-
deveniments singulars (Sant Jordi, l’Ou 
com Balla...), que, tot i ser només el 
2,5% dels actes, suposen el 21,3% del 
total d’assistents.

L es seccions
L’Ateneu s’articula en deu seccions te-
màtiques, les quals, a través del ponent 
escollit entre els socis, són les principals 
impulsores de l’activitat de l’entitat. 

Els responsables de les deu seccions de 
l’Ateneu durant l’any 2013 han estat els 
següents:
•	 Secció d’Arts Plàstiques 

Toni Rodríguez Yuste 
•	 Secció de Ciències i Tecnologia  

Michele Catanzaro
•	 Secció de Cinema   

Francesc Solà
•	 Secció d’Economia   

Josep Maria Carreras
•	 Secció d’Escacs    

Juan Sánchez Cozar
•	 Secció d’Estudis Polítics, Jurídics  

i Socials 
Stefan Rating

•	 Secció de Filosofia  
Ramon Alcoberro 

•	 Secció d’Història   
Bernat Castany 

•	 Secció de Llengua i Literatura 
Alfred Sargatal 

•	 Secció de Música   
Bernat Dedéu

Tots els ponents, juntament amb el vice-
president primer de la Junta, conformen 
la Comissió de Cultura de l’entitat, defi-
nida en els mateixos estatuts.

L’activitat de les seccions es pot seguir 
per mitjà del blog que elles mateixes 
mantenen, com ara les seccions d’Arts 
Plàstiques, de Ciències i Tecnologia i 
d’Estudis Polítics, Jurídics i Socials.

Activitats organitzades  
per les seccions
El 2013 les seccions han organitzat 179 
actes, amb un total de 12.314 assistents. 
Si es comparen aquestes dades amb les 
de l’any passat (156 actes i 11.425 as-
sistents), es veu que el nombre d’actes 
creix un 14,7% i el d’assistents, un 7,8%. 
S’observa, doncs, que l’increment en el 
nombre d’actes no s’ha reflectit en la ma-
teixa proporció en l’augment d’assistents.

Activitats organitzades per les seccions (2013)
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En termes generals, en el nombre d’ac-
tes programats hi ha un cert equilibri en-
tre les seccions, la majoria de les quals 
organitzen entre 16 i 21 actes al llarg de 
l’any. Destaquen les seccions de Músi-
ca, amb 31 activitats, i la de Filosofia, 
amb 24. D’altra banda, la secció d’Eco-
nomia sols ha organitzat 11 actes, ja 
que els complementa amb una tertúlia 
mensual. 

Pel que fa a la secció d’Escacs, cal 
remarcar la seva participació un any 
més en el campionat de Catalunya per 
equips de 2013, organitzat per la Fede-
ració Catalana d’Escacs en la categoria 

de Preferent. A més, la Secció també va 
organitzar dos tornejos socials: el cam-
pionat de Primavera de semiràpides i el 
torneig de Tardor de partides lentes. 

D’altra banda, la secció d’Arts Plàsti-
ques ha fet sis visites a exposicions o 
museus (vegeu-ne el detall a l’annex 2). 

Per acabar, a les dades referents a les 
activitats de les seccions, s’hi han de 
sumar les tertúlies organitzades men-
sualment per les seccions d’Economia 
i d’Arts Plàstiques, amb un convidat di-
ferent cada vegada (vegeu-ne el detall a 
l’annex 3).

Assistència a les activitats culturals per seccions (2013) 

secció noMbre d’actes assistents Mitjana d’assistents  
Per acte

Arts Plàstiques 16 424 26,5

Ciències i Tecnologia 20 1.622 81,1

Cinema 21,3 2.495 116,95

Economia 11,5 853 74,17

Estudis Polítics, Jurídics i Socials 13,5 874 64,74

Filosofia 24,3 1.588 65,26

Història 20 822 41,1

Llengua i Literatura 21,3 1.102 51,66

Música 31 2.534 81,74

total 179 12.314 68,79

Tertúlies per seccions (2013)

secció noMbre d’actes assistents
Mitjana d’assistents  

Per acte

Economia 11 272 24,72

Arts Plàstiques 5 59 11,8

total 16 331 20,68
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E ls cicles 

Al llarg d’aquests darrers anys, s’ha re-
forçat l’estructuració de la programació 
en cicles temàtics, ja siguin organitzats 
per les mateixes seccions o bé impul-
sats per la Junta. Aquesta orientació 
és fruit d’un acord pres a la Comissió 
de Cultura amb l’objectiu de millorar la 
qualitat dels continguts i augmentar-ne 
el ressò entre la ciutadania. 

L’any 2013 s’han organitzat 43 cicles 
temàtics. Tot i que aquest any s’han re-
alitzat vuit cicles menys que l’any 2012, 
s’observa un creixement continuat des 
de l’any 2010 (30). 

Alguns d’ells són de llarga tradició, com 
ara l’Aula Oberta d’Història Oral o el 
cicle Dijous Europeus, però la majoria 
neixen al fil de les noves inquietuds que 
ofereix l’actualitat. 

L’alt nivell en nombre d’assistents que 

els cicles assoleixen confirma l’èxit de la 
proposta. Entre ells, enguany destaca el 
cicle «Nou Cinema Alemany Inèdit», de 
la secció de Cinema; «Cinema i Salut», 
coorganitzat per les seccions de Cièn-
cies i Tecnologia i de Cinema, o «Les 
decisions del Quebec: els referèndums 
de 1980 i 1995», organitzat per les sec-
cions d’Economia i d’Estudis Polítics, 
Jurídics i Socials. 

A més, durant l’any 2013, s’han orga-
nitzat de nou els cicles impulsats per la 
Junta Directiva: Controvèrsies: l’Actua-
litat a Debat; Homenatges / En Record 
de...; i el Tribuna Ateneu (vegeu-ne el 
detall a l’annex 4). 

Per altra banda, el 2013 s’ha consoli-
dat el cicle Juliols Joves, especialment 
pensat per als socis joves, cada vegada 
més nombrosos, i per apropar l’Ateneu 
a nous perfils de públic. El cicle, amb 
cinc actes que tenen lloc les nits del 
mes de juliol, ha estat patrocinat un any 
més per la Fundació Damm (vegeu-ne el 
detall a l’annex 5).

dimecres
17 de juliol

al Jardí de 
l’Ateneu

21.30 h Nit de poesia al  
jardí de l’Ateneu
Amb els poetes, Núria Martínez 
Vernis, Nú Miret, Carles Rebassa i 
Francesc Garriga

18 h > Projecció dels 
documentals Barcelona era 
una fi esta i Festival Canet Rock

21.30 h > Concert   
del grup Berlinist

21.30 h Mad Men, Breaking 
Bad, Game of Thrones, Black 
Mirror o In the fl esh, en el 
punt de mira
Xerrada sobre sèries televisives a 
càrrec d’Ivan Pintor

21.30 h Cinema a la fresca: 
Una pistola en cada mano
Director: Cesc Gay

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració del Festival Pròxims 
Barcelona i de l’Acadèmia del Cinema Català.

   Tast d’estiu > Avantatges per a estudiants i investigadors 
universitaris per fer-se socis de l’Ateneu.

+ informació: www.ateneubcn.org

Exposició Pròxims Visual. Un recorregut per la música 
en directe al nostre país. Del 3 al 17 de juliol, Ateneu Barcelonès

Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda, 6. 08002 Barcelona
Tel. 93 343 61 21    www.ateneubcn.org

D
is

se
ny
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G
E

dimecres
3 de juliol

al Jardí de 
l’Ateneu

dimecres
10 de juliol

sala
Bohigas dimecres

24 de juliol
al Jardí de 
l’Ateneu

Entrada lliure i gratuïta, aforament limitat. 

Nota: el jardí estarà obert fi ns a les dotze 
de la nit, amb servei de bar.
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Cicles temàtics (2013)

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

actes  
de la junta

«Joan Sales»                      

Controvèrsies: l'Actualitat a Debat                      

Homenatges i En Record de                      

Ateneistes Singulars                      

Tribuna Ateneu                      

Off Tribuna Ateneu                      

XLII Premi Crexells de novel·la -  
Cicle «Coneix l’autor i la seva obra»                      

Juliols Joves

arts 
Plàstiques

«Icones de la fotografia catalana»                      

«La cultura i les arts en el pou de la crisi»                      

«L'art i la cultura visual de masses: el còmic»                      

«Benet Rossell, lliurecreador»                      

ciències i 
tecnologia

«Les imatges de la ciència»                      

«Ciència en temps de recessió»                      

«Cinema i Salut»  
(cicle conjunt amb la secció de Cinema)                      

«El laboratori de Babel»                      

«L'àgora dels naturalistes. Ciència extrema. 
Històries de naturalistes en situacions extremes»                      

cinema «Quatre autors per a un nou segle»                      

Nou Cinema Alemany Inèdit                      

«Paraula de cinèfil»

«Del paper a la pantalla»

«Una infància de cinema»

economia «Energia i economia»                      

ePjis Dijous Europeus                      

«Les decisions del Quebec: els referèndums de 
1980 i 1995» (cicle conjunt secció d'Economia)                      

«Ciència i Tradició:  
com hem deshumanitzat la recerca?»                      

filosofia «Història i mite»                      

Història Aula Oberta d'Història Oral                      

«1714»

llengua i 
literatura

«Violència de paper i violència de cel·luloide. 
Novel·la i cinema policíacs a la Barcelona dels 50                      

«L'Ateneu i la novel·la: el Premi Crexells»                      

«Itineraris Salvador Espriu»                      

Música «Artistes residents 2012-2013»                      

«Improvisació musical a l'Ateneu»                      

acords 
amb altres 
institucions 

«ICGenHer» (Genealogia i Heràldica)                      

Concerts de la Fundació Massià Carbonell                      

«Segon cicle de música catalana Joan Manén»                      

Aula SOS Monuments                      

Liceu Joan Maragall                      

«Lliçons sobre Barcelona»                      

«El col·leccionisme»                      

«Pensem Europa»                      

«Horitzó 2020: el projecte del catalanisme polític 
en l'horitzó de la integració política europea»                      
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Altres iniciatives 
Molts actes són impulsats per iniciativa 
dels socis, a títol individual, la major part 
dels quals són presentacions de llibres, 
escrits pels mateixos socis, i sortides 
culturals (vegeu-ne el detall a l’annex 6).
D’altres són fruit dels acords que l’Ate-
neu estableix amb altres institucions, 
amb les quals s’organitzen actes de 
forma cooperada, com ara el Liceu Ma-
ragall, SOS Monuments, l’Associació 
Joan Manén o la Fundació Catalunya 
Europa, entre altres. 

L’any 2013 aquesta tipologia d’actes ha 
disminuït, dels 150 realitzats el 2012 als 
101 d’enguany, però tot i així el nom-
bre d’activitats està molt per sobre dels 
62 actes que van tenir lloc el 2011. En 
aquest tipus d’acte hi han assistit un to-
tal de 8.697 persones. 

A més, per tercer any consecutiu, s’han 
continuat oferint les visites Redesco-
breix l’Ateneu. Són visites que, amb el 
guiatge de l’historiador Marc Jobani, fa-
ciliten un coneixement de l’edifici recor-
rent alhora la trajectòria històrica i anec-
dòtica de l’entitat. Durant l’any s’han 
organitzat 37 visites, de les quals 17 han 
estat obertes als socis i ciutadans de 
forma individual, i 20 han estat visites 
concertades per a grups d’altres entitats 
i col·lectius. Amb aquesta activitat més 
de sis-centes persones (601) han gaudit 
i visitat el Palau Savassona.

L es tertúlies
Les tertúlies són una de les aportacions 
més genuïnes de l’Ateneu, pel que fa a la 
socialització i al debat. En són una pro-
va les 33 tertúlies actives, que, de forma 
estable, s’han reunit al llarg de 2013. 

Una vintena havien estat creades an-
teriorment (fins i tot una d’elles ha ce-
lebrat el seu vintè aniversari, la tertúlia 
AB Llibre Fòrum) i n’hi ha una dotzena 
que són de nova creació o, simplement, 
tertúlies ja existents i espontànies que 
per la seva regularitat enguany han estat 
formalitzades com a tals.

Relació de tertúlies:
•	 AB Llibre Fòrum – coordinadora:  

Mariàngela Cerdà
•	 Arts Plàstiques – coordinadora:  

Toni Rodríguez Yuste 
•	 Ateneuesfera – coordinador:  

Guillem Carbonell
•	 Borralleras – coordinadors:  

Bernat Castany i Eduard Moreno
•	 Búsula – coordinador:  

Fèlix Pujol
•	 Cercle Catalanista – coordinador:  

Lluís Juste de Nin
•	 Cruïlla de Debat – coordinador:  

Enric Cirici
•	 Debat – coordinadora:  

Irene Boada
•	 Economia - coordinador:  

Josep Maria Carreras 
•	 Economia i Literatura – coordinador: 

Joaquim Perramon
•	 Espai Ateneu – coordinadora:  

Mina Pedrós
•	 Ètica i Poesia – coordinador:  

Guillem Vallejo
•	 Fòrum de Debat Social – 

coordinadora: Rosa Domènech
•	 Gaudí – coordinador:  

Eliseu Oriol
•	 Grup Queequeg – coordinador:  

Toni Merigó
•	 Penya «Els crítics» – coordinador:  

Manuel Pérez Delgado
•	 Prosa Catalana Contemporània (club 

de lectura) – coordinadors:  
Jordi Arraut i Laura Rodríguez  
de Rozas
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•	 Respira – coordinadors:  
Begoña Odriozola i Lluís Reales

•	 Seminari de Lectura d’Assaig 
Contemporani – coordinador:  
Bernat Castany

•	 TR3SC. Club Català de Cultura – 
coordinador: Club TR3SC

•	 Vèrtex – coordinadores:  
Sefa Amell i Anna Maria Solanes

Tertúlies noves o formalitzades l’any 
2013:
•	 Aprofundiment del Català – 

coordinador: Antoni Rovira (inici: 
gener 2013)

•	 Història de Catalunya – coordinador: 
Antoni Rovira

•	 El Pregó – coordinador:  
Enric Cirici

•	 Grup d’Estudis d’Història de la 
Cultura – coordinador:  
Jordi Casassas

•	 Lliure d’Arquitectura – coordinador:  
José-Luis Niño (inici: febrer de 2013)

•	 Gent Gran, Gran Gent – coordinador:  
Fèlix Pujol (inici: març de 2013)

•	 Amics de la Ciutat – coordinador:  
Joaquim Arenas (inici: abril 2013)

•	 Esports i Ateneu – coordinadors:  
Miquel Àngel Barrabia i Xavier Bachs 
(inici: maig 2013)

•	 Francesc Pujols – coordinador:  
Bernat Dedéu (inici: maig 2013)

•	 Grup d’Estudis Spinozians – 
coordinador: José Manuel Moro 
(inici: juny 2013)

•	 Club de Diàleg – coordinador:  
Gonçal Mayos (inici: octubre 2013)

•	 El Futur de les Societats 
Democràtiques en un Context 
Constantment Canviant – 
coordinadors: Ismael Pitarch i Isidre 
Molas (inici: novembre 2013)

La relació detallada de les tertúlies i la 
seva temàtica, les podeu consultar a 
l’annex 7.

A ctes singulars
Premi Crexells 
El Premi Crexells és un guardó a la mi-
llor novel·la publicada l’any anterior. 

L’any 2013 s’ha seguit amb la configura-
ció del Premi engegada l’any 2009, se-
gons la qual un jurat d’experts tria tres 
novel·les i els socis de l’Ateneu s’erigei-
xen en electors mitjançant el seu vot. 

Aquest any, però, s’hi han sumat els 
clubs de lectura de totes les bibliote-
ques públiques de Catalunya, els quals 
podien participar en la tria del guanya-
dor amb un vot per club. Per fer-ho 
possible es va firmar un acord amb el 
Consorci de Biblioteques de Barcelona i 
la Xarxa de Biblioteques de Catalunya, i 
des de l’Ateneu es va facilitar el material 
perquè cada club de lectura fes el pro-
cés que fa un jurat.

Les biblioteques que van participar en 
l’elecció del Premi a través dels seus 
clubs de lectura van ser: 

Biblioteca Municipal de Cervelló
Biblioteca Beat Domènec Castellet  
(Esparreguera)
Biblioteca Pública de Girona
Biblioteca Central d’Igualada
Biblioteca Municipal de Lloret de Mar
Biblioteca de Moià
Biblioteca Santa Oliva 
(Olesa de Montserrat)
Biblioteca Central Xavier Amorós (Reus)
Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols
Biblioteca de Sant Fost de 
Campsentelles
Biblioteca Miquel Martí i Pol  
(Sant Gregori)
Biblioteca Pública de Tarragona
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Biblioteca Mestra Maria Antònia  
de Torredembarra 
Biblioteca Popular d’Ulldecona
Biblioteca Popular de Valls
Biblioteca de Viladecans
Biblioteca de Vilanova del Camí
Biblioteca Pública de Vila-seca

Amb aquest format participatiu no no-
més s’ha volgut dotar de transparència 
i participació el premi que fou origen del 
Premi Nacional de Literatura, sinó tam-
bé fomentar la lectura, motiu pel qual 
s’acompanya de múltiples activitats de 
promoció dels llibres i autors finalistes.

Paral·lelament, en aquesta nova etapa 
el lliurament del Premi s’ha traspassat 
de Sant Jordi al solstici d’estiu, la qual 
cosa ha afavorit el ressò als mitjans de 
comunicació, perquè és l’únic premi im-
portant que es concedeix en aquelles 
dates, i alhora se l’ha revestit d’un aire 
festiu, convertint la festa en una revetlla 
literària just abans de Sant Joan. 

Amb la renovació del Premi s’ha tornat a 
oferir un reconeixement en metàl·lic per al 
guanyador, acompanyat d’un guardó ori-
ginal dissenyat per l’artista Antoni Llena. 

Dades del XLII Premi Crexells 
de novel·la
 – Membres del jurat: Carme Arnau, Pilar 
Argudo, Ricard Ruiz, Xavier Pla, Ra-
mon Pla i Arxé (secretari) i Lluís Reales 
(president).

 – Obres seleccionades pel jurat com a 
finalistes: 
•	No et miris el Riu,  

de Mònica Batet.
•	 Sense alè, de Josefa Contijoch.
•	 La dona que es va perdre,  

de Marina Espasa. 

 – Préstec dels llibres finalistes a la Bi-
blioteca de l’Ateneu: 74 préstecs de 
les obres preseleccionades.

 – Activitats de foment de la lectura:
Cicle d’activitats: s’ha fet un cicle de 
tres actes per donar a conèixer les 
tres novel·les finalistes. 
•	 Conferència “No et miris el Riu, de 

Mònica Batet”. A càrrec de Jordi 
Fernando, editor.

•	 Conferència “Sense alè, de 
Josefa Contijoch”. A càrrec d’Àlex 
Susanna, poeta.

•	 Conferència “La dona que es 
va perdre, de Marina Espasa”. 
A càrrec de Julià Guillamon, 
periodista.

Club de lectura: s’ha organitzat un 
club de lectura coordinat per l’escrip-
tor Àngel Burgas.

 – Votació: el resultat de la votació dels 
socis de l’Ateneu i dels clubs de lectu-
ra de les biblioteques va ser el següent:

Josefa Contijoch – 36,1%
Marina Espasa – 32,9%
Mònica Batet – 20,7%
Vots en blanc – 1,3%
Vots nuls – 9%

 – Obra guanyadora: Sense alè, de Jo-
sefa Contijoch, que va tenir un gran 
ressò mediàtic (com es pot veure a 
l’apartat 5 d’aquesta memòria).

 – Revetlla: la proclamació del XLII Pre-
mi Crexells va tenir lloc el 21 de juny, 
i a l’acte van assistir-hi 250 persones, 
en el marc de l’anomenada «revetlla 
literària». L’acte va comptar amb els 
parlaments habituals, el veredicte del 
jurat i el lliurament del guardó a la gua-
nyadora; va ser conduït pel periodis-
ta de TV3 Toni Puntí, i va incloure la 
música en directe del grup Esem Jazz 
Trio, per gentilesa del Taller de Músics.

D’altra banda, com en anys anteriors 
la “revetlla” va comptar també amb la 
coca Crexells, especialment feta per a 
l’ocasió. 
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Actes singulars 
Durant el 2013 l’Ateneu ha acollit més 
de 20 actes singulars. El calendari po-
pular 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 ciu-
tadania en general perquè pugui visitar 
tots els espais, amb un gran èxit d’aflu-
ència: 3.555 i 2.550 persones compta-
bilitzades, respectivament.

A més, a l’oferta d’aquests dies de por-
tes obertes s’hi afegeix, per quart any, 
la col·laboració amb la cita 48h Open 
House Bcn, d’Arquitectura Reversible, 
una iniciativa que permet visitar l’inte-
rior d’edificis emblemàtics de la ciutat 
que normalment estan tancats al pú-
blic, i que aquest any va obrir les por-
tes de 150 edificis de Barcelona. En 
aquesta ocasió, les 450 persones que 
van visitar l’Ateneu van poder escol-
tar les explicacions sota el guiatge de 
Mateu Barba, un dels arquitectes res-
ponsables de les reformes d’aquests 
darrers anys. 

També s’ha participat en la tercera con-
vocatòria del projecte Barcelona Ciutat-
Concert, que actualment s’anomena 
Barcelona Festival Simfònic, amb el 
concert, ofert a l’entrada de carruatges, 
del Cor Jove de l’Orfeó Català.

Altres actes singulars formen part de la 
tradició pròpia de l’Ateneu, com ara la 
conferència inaugural del curs acadè-
mic −enguany a càrrec de la vicepresi-
denta segona de l’Ateneu Barcelonès, 
Pilar de Torres–, amb el títol “La discreta 
presència de les dones a l’Ateneu”, o la 
conferència sobre l’Onze de Setembre 
“Els protagonistes de 1714: Casano-
va, Villarroel i Moragues”, a càrrec de 
Francesc Serra, doctor en Història per 
la UAB. 

A més, per les festes nadalenques s’ha 
organitzat per tercera vegada un acte 
destinat als infants familiars dels socis, 
amb l’espectacle Pau. La vida de Pau 
Casals, de Forani Teatre, amb una aflu-
ència de més de 200 assistents. 

Com altres anys, l’Ateneu ha col·laborat 
amb altres entitats en la celebració 
d’efemèrides o festivals, entre els quals 
destaca la participació en la Setmana 
de la Poesia 2013 de l’Institut de Cultura 
de Barcelona, acollint la jornada “Poe-
sia, estat de la qüestió”.

La relació detallada dels actes singulars 
la podeu consultar a l’annex 8.

C ursos i tallers 
Durant l’any 2013 s’han realitzat diver-
sos cursos i tallers, els quals compten ja 
amb una llarga tradició a l’Ateneu. S’ha 
seguit, com en anys anteriors, amb dos 
tipus de cicles: 
 – el cicle Conversa en…, que ofereix 
grups de conversa en anglès, francès, 
alemany i italià, i on s’han inscrit, en 
el curs 2012-2013, 65 alumnes, i en el 
curs 2013-2014, un total de 79.

 – el cicle Conèixer, que aprofundeix en 
el coneixement d’alguna matèria. En 
el període 2012-2013 es va fer el curs 
L’Alta Edat Mitjana, amb 43 alumnes, 
mentre que en el període 2013-2014 
s’està fent el curs d’història 1714  
Raons per a un Nou Futur, on s’han 
inscrit un total de 67 alumnes. 
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4biblioteca i 
arxiu Històric
la biblioteca de l’ateneu, especialitzada en història de la cultura, les 
idees i la societat catalanes del segle xix i el primer terç del segle xx, i en 
creació literària, compta amb un fons que supera els 250.000 volums. un 
30% d’aquest fons no es troba a altres biblioteques, d’aquí la seva riquesa i 
importància.

la biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques universitàries de 
catalunya i participa en diversos projectes en col·laboració amb altres 
institucions per a la digitalització dels seus fons bibliogràfics i posar-los a 
l’abast de la societat. 

Paral·lelament, compta amb 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 pròpia institució al llarg de la 
seva història i per la documentació provinent de diversos llegats personals i 
familiars de personalitats destacades en l’àmbit cultural i intel·lectual català.

durant el 2013, la biblioteca i l’arxiu Històric han viscut dos episodis 
importants: per una banda, la biblioteca ha participat intensament en el 
projecte @teneu Hub, tant en l’aspecte tecnològic com d’arxiu i preservació 
de continguts. i, pel que fa a l’arxiu Històric, s’ha inaugurat a la xarxa el 
nou portal arxiu de la Paraula (http://arxiudigital.ateneubcn.org) que permet 
escoltar les activitats enregistrades a l’ateneu des de 1973. també destaquen 
els treballs per a la creació de l’arxiu administratiu que permetrà conservar 
la documentació generada per l’ateneu com a patrimoni de l’entitat en un 
futur. 

alhora, la biblioteca ha continuat la tasca de recuperació de la col·lecció, 
amb un important creixement de continguts digitals, tant de projectes propis 
com cooperatius. 

Paral·lelament, s’ha iniciat la col·laboració amb el projecte gePa, dipòsit 
cooperatiu de documents de baix ús, gràcies al qual se substituirà de manera 
gradual el magatzem extern de llibres. 
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E ls serveis
La Biblioteca ha mantingut la seva tas-
ca de centre d’informació orientat al 
públic investigador en general i, particu-
larment, als socis de l’Ateneu, a través 
dels seus principals serveis:
 – Espai obert 86,5 hores setmanals  
i 353 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 
comunitat universitària, investigadora 
i a tota la ciutadania. 

 – Servei de préstec de documents, 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 Catalunya.

 – Servei d’informació bibliogràfica 
per obtenir qualsevol informació o 
document 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 
fotocòpies.

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

 – Estacions per escoltar música o 
visualitzar DVD.

 – Servei d’acollida a l’usuari de la 
Biblioteca, per mostrar-li les diferents 
àrees temàtiques i l’especialització 
del centre. 

 – Sessions de formació per als socis 
alumnes de l’Escola d’Escriptura 
per a un millor ús de la col·lecció 
específica de creació literària i 

de literatura amb què compta la 
Biblioteca.

D’altra banda, l’any 2013 el web de la 
Biblioteca s’ha integrat amb el portal 
general de la institució, en el marc del 
projecte @teneu Hub, (vegeu capítol 2). 
Amb aquesta integració s’ha millorat la 
manera d’accedir als documents i fer ús 
dels serveis que ofereix.

A més, el blog Llegeix B@rcelona, fet en 
col·laboració amb el Consorci de Biblio-
teques de Barcelona, continua comp-
tant amb la participació de diversos so-
cis en la creació d’entrades. 

 

L a col·lecció

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

D’una banda, l’àrea patrimonial, cons-
tituïda per documents que fonamen-
talment 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 per 
algun donatiu que completa la col·lecció 
existent.

I de l’altra, l’àrea moderna, la qual es 
manté actualitzada amb els documents 
editats recentment sobre les dues  
àrees temàtiques que s’han definit com 
a prioritàries: documents per a l’estu-
di de la història cultural i de les idees 
de la societat del segle xix i el primer 
terç del segle xx –d’aquesta manera, es 
complementa la col·lecció patrimonial 
existent– i documents sobre les huma-
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nitats en general, especialment sobre la 
creació literària. 

Desenvolupament
de la col·lecció
Per assegurar la singularitat de la col-
lecció, així com mantenir la prioritat de 
les diverses àrees temàtiques, s’ha con-
tinuat aplicant el 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. 

Al llarg de l’any 2013 s’han ampliat i 
reforçat les àrees temàtiques conside-
rades prioritàries, adquirint obres que 
cobreixen sobretot l’actualitat cultural, 
artística i intel·lectual. 

En xifres, la col·lecció s’ha vist ampliada 
en 1.077 títols nous:
 – 924 títols procedents de compra, 239 
dels quals a petició dels socis.

 – 153 títols procedents de donacions.

Pel que fa a les publicacions periòdi-
ques, s’ha realitzat la subscripció a 7 
nous títols (El Procés, Five, Cités, Jot 
Down, Lonely Planet Traveller, Alternati-
vas Económicas, La Maleta de Portbou), 
en contraposició als 11 títols que han 
deixat de publicar-se o que han optat 
per l’edició digital (Òmnium, Escola Ca-
talana, Altaïr, Think In English, Revista 
del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenci-
ats, DDT, FRC, RC-Artístic, Hermus, La 
Fotografia Actual- Digital, Segle XX).

T ractament  
documental
Els darrers anys la Biblioteca s’està po-
sant al dia en la informatització del ca-

tàleg, 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 2013 s’han introduït 3.152 volums 
nous al catàleg informatitzat, xifra similar 
a la de l’any anterior. Això suposa que, 
en tancar l’any, s’havien introduït un to-
tal de 116.643 volums al catàleg auto-
matitzat, accessible a través del web de 
la Biblioteca i del catàleg col·lectiu del 
Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya. 

D’altra banda, durant el 2013 s’han re-
gistrat 836 baixes. Les baixes poden ser 
degudes al mal estat de les obres, i en 
aquest cas són reemplaçades per una 
nova edició, o al fet de ser obres dupli-
cades o que no s’adeqüen a les àrees 
temàtiques que abraça la col·lecció, ca-
sos en què s’ofereixen en donació o in-
tercanvi a altres biblioteques.

Així mateix, s’han rebut 208 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. 

Tenint en compte els problemes d’espai 
físic de la institució per acollir la totalitat 
de la col·lecció, s’ha iniciat la participa-
ció en el dipòsit cooperatiu GEPA. Això 
permetrà conservar de manera ordenada 
els documents de baix ús –que no s’han 
prestat mai– en un dipòsit extern, d’ús 
compartit amb altres biblioteques, que 
en garanteix l’accés de manera ràpida. 

Aquest acord permetrà que en tres anys 
quedi anul·lat el magatzem extern actual, 
que, a més del cost que suposa, no per-
met l’accés a la consulta dels documents. 

Durant el 2013, ja s’han enviat al GEPA 
prop d’uns 1.100 volums de baix ús.
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La participació de l’Ateneu en aquest 
projecte té lloc gràcies al suport rebut 
per part del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i a la col-
laboració del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya, entitat im-
pulsora del GEPA. 

D ifusió  
de la col·lecció
Centres d’interès 
Per donar a conèixer la col·lecció de 
la Biblioteca, millorar-ne l’accés, posar 
l’accent temporalment en temàtiques 
d’actualitat o donar suport a les acti-
vitats culturals que es fan a l’Ateneu, 
s’han continuat potenciant els centres 
d’interès. D’aquesta manera, els docu-
ments surten del seu lloc habitual i són 
exposats de forma visible i atractiva en 
diferents espais de la Biblioteca.

Aquesta tècnica és coneguda per la 
seva eficàcia, sobretot quan els centres 
es vinculen amb fets que passen a l’en-
torn de la Biblioteca, com poden ser els 
actes que organitza l’Ateneu, efemèri-
des o notícies rellevants. Així, es difonen 
documents de la col·lecció que tracten 
d’aquests temes i que, si no, fàcilment 
podrien quedar «perduts» en el conjunt 
de les prestatgeries.

Durant el 2013 s’han fet els següents 
centres d’interès destacables, per àrees 
de coneixement: 

 – Història: 
•	 Guerra Civil
•	 Àfrica, història d’un continent
•	 L’arxiduc Carles d’Àustria
•	 La guerra de successió i Catalunya

•	 Fotografies de la Guerra Civil
•	 Maria Teresa León: la memòria 

dispersa
•	 Poder en la societat 

contemporània
•	 Patrimoni obrer
•	 Químics a l’exili. L’impacte  

de la guerra

 – Pensament i cultura: 
•	 Darwin
•	 Societat i religió
•	 Keynes i el futur de l’economia 

global
•	 Filòsofs catalans
•	 Estètica i ètica
•	 Grècia, un mirall de pensament  

per a Occident
•	 Jean-Paul Sartre i l’existencialisme
•	 Francesc Layret: aplicació 

coherent de les seves idees
•	 De Mill a nosaltres
•	 Antropologia i ètica
•	 Actualitat de Paul Ricoeur  

(1913-1925)
•	 Denis Diderot (1713 -1784) - 

Pinzellades de la Il·lustració  
(300 anys) 

•	 Walter Benjamin: projecció  
del documental Quién mató  
a Walter Benjamin

 – Política, economia:
•	 Eleccions alemanyes
•	 Drets civils
•	 El futur de l’estat del benestar
•	 Es farà la consulta?
•	 13 anys sense Ernest Lluch 
•	 John F. Kennedy: 50è aniversari  

de l’assassinat

 – Ateneistes singulars: 
•	 En record d’Ignasi Agustí
•	 Presència de la dona a l’Ateneu
•	 Adéu a Martí de Riquer  

(1914-2013) 
•	 Medalla d’Or 2013 a Oriol Bohigas
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 – Art i estètica: 
•	 Le soleil levant: naixement  

de l’impressionisme
•	 Cuba: mostra de cinema 

independent cubà
•	 Dansa: quan l’art balla  

amb la música
•	 Picasso sempre actual
•	 Impressions dalinianes
•	 Wagner

 – Literatura: 
•	 George B. Shaw i el seu temps
•	 Tom Sharpe
•	 Antonio Muñoz Molina,  

una consciència del nostre temps
•	 Setmana de la Poesia
•	 Llegeix B@rcelona
•	 Barcelona Negra
•	 Llibres publicats 2012-2013
•	 Noves adquisicions de revistes
•	 Crisi i creació: l’escriptura de 

l’empobriment en ficció i no-ficció
•	 La generació beat
•	 Incerta Glòria, de Joan Sales
•	 Deu anys sense Manuel Vázquez 

Montalbán
•	 Tot recordant Albert Camus
•	 Dalí escriptor i pensador
•	 Adéu a Doris Lessing
•	 Centenari d’A la recerca del temps 

perdut
•	 Nit de poesia al Jardí
•	 Eduardo Mendoza: Premi Nacional 

de Cultura i Premi LIBER 2013 
•	 Jules Verne a Barcelona:  

I Congrés Internacional Vernià 
•	 Seamus Heaney (1939-2013): 

Premi Nobel de Literatura 1995 
•	 Premis Planeta [Clara Sánchez, 

Premi Planeta 2013]
•	 10 anys sense Miquel Martí i Pol

 – Societat i actualitat: 
•	 Diàlegs antiracistes: la lluita contra 

el creixement de l’odi
•	 Mandela: l’home que va canviar 

Sud-àfrica i el món

•	 Juliols Joves
•	 Viatjar a l’estiu
•	 Festes populars i tradicions  

a Catalunya
•	 L’eixample de Barcelona en 

fotografies
•	 Farmacologia i medicina alternativa
•	 El món del còmic
•	 Excursions per Catalunya
•	 Esports d’estiu a la Barcelona 

olímpica
•	 La nostra cuina
•	 Reforma elèctrica: solució o frau
•	 Bon Nadal, bones lectures
•	 Stéphane Hessel (1917-2013)

Mostres bibliogràfiques 
patrimonials
Paral·lelament, s’organitzen mostres 
bibliogràfiques patrimonials i de l’Arxiu 
Històric, en les quals els tresors de la Bi-
blioteca s’exposen de forma documen-
tada a la vitrina de l’àrea patrimonial. 

Destaca especialment la vitrina «“To-
cats” per Dalí. Dalí a l’Ateneu Barce-
lonès», fent-la coincidir amb l’exposi-
ció sobre Dalí que es va fer els mesos 
d’estiu i mostrant la curta però intensa 
relació de l’artista amb l’entitat: Salva-
dor Dalí va impartir una conferència a 
l’Ateneu Barcelonès el 22 de març de 
1930, i l’exposició donava testimoni del 
moviment surrealista a la institució i la 
polèmica que va desencadenar el dis-
curs de l’artista, el qual va injuriar Àngel 
Guimerà. També es mostrava el llibre 
Femme Visible, del mateix Dalí, i la seva 
dedicatòria “Per la putrefacció, Ateneu 
Barcelonès afectuosament”, que s’ha-
via localitzat darrerament.

A més, durant l’any s’han organitzat les 
exposicions següents:

 – «La biblioteca de Francesc Gomà i 
Musté». Es tracta d’una exposició 
que mostrava el llegat que va realit-
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zar el filòsof (1915-1998), vicepresi-
dent de l’Ateneu Barcelonès durant 
la presidència de Jordi Maragall i 
Noble. El llegat consisteix en un mi-
ler de llibres de filosofia que bàsica-
ment foren publicats entre les dèca-
des de 1960 i 1990 i que permeten 
resseguir els interessos filosòfics del 
període. Són especialment impor-
tants els fons sobre Jaspers, Scheler, 
Heidegger, Sartre, Freud, Nietzsche 
i el marxisme (en castellà, francès i 
alemany), però no hi falten textos de 
filosofia analítica, ni els llibres d’Or-
tega, Zubiri i Marías, o els manuals 
escolàstics imprescindibles per tal 
de guanyar oposicions a l’època. 
Són també significatius els seus fons 
sobre psicologia, que s’expliquen 
per l’orientació biologista que dona-
va a les seves classes d’antropologia 
evolutiva.

 – «Les edicions elzevirianes de la Biblio-
teca de l’Ateneu Barcelonès». Aques-
ta exposició es componia dels llibres 
patrimonials editats pels llibreters El-
zevier, que van dominar el comerç eu-
ropeu de llibres, superant àmpliament 
tots els contemporanis. Foren pioners 
en el comerç de llibres de segona mà, 
i a les seves seus era relativament 
habitual la compra i venda posterior 
d’importants biblioteques privades. 
Les obres impreses als tallers Elzevier 
són valorades per la claredat i llegibi-
litat de la tipografia, per la perfecció 
dels tipus d’impressió i per la qualitat 
del paper.

D’altra banda, la vitrina ha acollit diver-
ses mostres de llibres que havien de 
ser restaurats, en el marc del projecte 
«Apadrina un llibre!», i d’altres que ja 
ho han estat, per tal d’ensenyar la di-
ferència entre l’abans i el després del 
procés.

D ades d’ús

Els canvis arquitectònics i funcionals, 
i la reorganització de la Biblioteca 
d’aquests darrers anys, han ocasionat 
també un espectacular augment del 
seu ús: les xifres pràcticament es van 
doblar any rere any des del 2006 fins 
al 2009. Els anys 2010 i 2011, el crei-
xement va ser molt més moderat i les 
dades ja mostraven que la Biblioteca 
tocava el seu sostre. En aquest sentit, 
l’any 2012 s’observa un lleu descens en 
les xifres d’ús, en gran part pels canvis 
introduïts en el servei de préstec. I l’any 
2013 es mantenen molt similars a les de 
l’any 2012.

Visitants
El nombre de persones que han acudit 
a la Biblioteca durant el 2013 ha estat 
de 113.150, la qual cosa suposa un des-
cens mínim del 0,4% respecte a l’any 
2012 (113.600) i del 9,9% en relació 
amb l’any 2011 (125.700). 

Si se’n fa un seguiment mes per mes, 
s’observen unes corbes molt similars 
d’un any a l’altre. El manteniment en-
tre els anys 2013 i 2012 mostra la con-
solidació de visitants. El descens és a 
partir del 2011, degut fonamentalment 
al canvi en les condicions de préstec, ja 
que, en ampliar el termini de devolució 
de llibres i afavorir les renovacions per 
telèfon, els socis no han de freqüentar 
tant els espais. 

Paral·lelament, si s’observa la mitjana 
de visitants al dia, es veu la poca vari-
ació entre l’any 2013 (320) i 2012 (324), 
i un descens important respecte a l’any 
2011 (351).
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Mitjana de visitants per dia (2010-2013)
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P réstec  
de documents
La quantitat de documents prestats 
l’any 2013 ha estat de 17.297, la qual 
cosa suposa un descens del 2,2% res-
pecte a l’any 2012 (17.687) i del 4,9% en 
relació amb l’any 2011. 

L’any 2013 s’han mantingut les condi-
cions del servei de préstec, amb el que 
anomenem «30 X 30»: fins a 30 docu-
ments en préstec simultanis per a un 
període de 30 dies.

D’altra banda, ha augmentat la deman-
da de préstec interbibliotecari, tant ex-
terna com interna, passant de 60 a 95 
en les peticions d’altres centres, i de 18 
a 30 en peticions de socis.

Visites a la Biblioteca per mesos (2011-2013)
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En qualsevol cas, el nombre de prés-
tecs continua sent quatre vegades per 
sobre dels que es feien fins al 2007, 
any en què se’n van fer 4.484. Aquest 
fet s’explicaria perquè, des de mitjans 
del 2006, hi ha la possibilitat d’accedir 
directament al fons modern, ordenat 
temàticament als prestatges, i també 
per la renovació de la Biblioteca en ge-
neral i la satisfacció dels socis amb la 
seva política d’adquisicions, actualitza-
da i d’acord amb la demanda. 

Del moviment de préstecs, se’n poden 
extreure, a més, 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 
entre els socis de l’Ateneu: durant 
l’any 2013 han estat usuaris del ser-
vei de préstec el 31,1% dels socis, un 
1,2% més que l’any 2012 (29,9%).

 – La intensitat de l’ús del servei: cada 
usuari ha agafat en préstec una mit-
jana de 13,8 documents durant l’any 
2013, la qual cosa suposa un de-
crement en relació amb l’any 2012 
(15,1). Si es té en compte l’augment 
del temps del préstec, amb la nova 
norma del 30 X 30, la davallada no és 
significativa.

La Biblioteca al món digital
A partir del juliol del 2013, el web de la 
Biblioteca s’ha integrat al portal web de 
l’Ateneu Barcelonès, dins del procés 
de modernització que ha suposat el 
projecte @teneu Hub. En aquest treball 
d’integració s’ha millorat el catàleg en 
línia, molt més amigable i usable; s’ha 
agilitzat la reserva i renovació de docu-
ments en préstec; i s’ha facilitat l’accés 
als nous llibres que s’adquireixen.

Préstec de llibres, revistes i audiovisuals (2010-2013)

tiPus de PrÉstecs (2013)

Préstec de llibres, CD i DVD a domicili 12.435

Préstec de llibres per a la lectura a sala (reservats) 1.306

Préstec d’exemplars de revistes a domicili 140

Renovacions del préstec a domicili 3.291

Préstec interbibliotecari 125

total 17.297
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Entre el gener i el juny del 2013 –pe-
ríode en què encara s’utilitzava l’antic 
web de la Biblioteca–, el portal havia 
registrat 9.150 visites, un 13% menys 
que durant el mateix període del 2012. 
A partir del juliol i fins al desembre, mo-
ment en què es va fer la integració amb 
el nou web es van rebre 14.792 visites, 
un 55,8% més que durant el mateix pe-
ríode de l’any anterior. Per contra, en 
termes globals, el nombre d’usuaris 
únics ha descendit un 4,4% respecte a 
l’any anterior. 

Paral·lelament, amb aquesta renovació, 
també s’ha reduït en un 26% el nom-
bre de pàgines visitades (s’ha passat 
de 84.666 el 2012 a 61.816 en 2013). 
Això era un efecte buscat, ja que, amb 
la integració del catàleg en el nou por-
tal de l’Ateneu, s’han eliminat pantalles 
intermèdies de cerca per tal de facili-
tar la recuperació dels documents amb 
menys consultes.

La integració en el nou portal també ha 
suposat el tancament de l’espai virtual 
Netvibes, perquè el nou web millora els 
serveis digitals existents i permet de-
senvolupar-ne de nous. 

Per acabar, s’ha continuat col·laborant 
amb el blog Llegeix B@rcelona, canal 
per promocionar la lectura entre els ciu-
tadans barcelonins, creat i actualitzat 
de forma conjunta entre la Biblioteca de 
l’Ateneu i el Consorci de Biblioteques 
de Barcelona, concretament amb les 
biblioteques Juan Marsé (el Carmel), Al-
bert Pérez Baró (Montbau), Can Mariner 
(Horta) i Mercè Rodoreda (el Guinardó). 

Durant l’any 2013 aquest subportal ha 
rebut 18.589 visites de 6.915 usuaris 
únics. Aquestes xifres suposen un aug-
ment del 51,7% en visites i del 28,2% 
en usuaris únics respecte a l’any 2012 
(12.249 visites i 5.391 usuaris únics). 
L’adreça del portal és http://www.lle-
geixbarcelona.net.
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P rojectes
patrimonials
Al llarg dels anys, l’Ateneu Barcelonès 
ha acumulat un important patrimoni bi-
bliogràfic i arxivístic. Per tal de garan-
tir-ne la preservació i, alhora, facilitar-ne 
l’accés obert a tota la ciutadania, espe-
cialment investigadors, aquests darrers 
anys s’han impulsat diversos projectes 
–ja siguin propis o bé cooperatius amb 
altres centres patrimonials– de recupe-
ració, digitalització i difusió de llibres i 
documents singulars i únics.

El projecte Almirall
La finalitat d’aquest projecte, singular i 
únic en la seva configuració, és la cre-
ació d’un portal a Internet que expliqui, 
contextualitzi i interrelacioni els llibres, 
autors, temes i revistes del segle xix, 
facilitant l’accés a les còpies digitals 
d’una manera ordenada i lògica. 

A partir del material que es troba a la 
Biblioteca de l’Ateneu, aquest s’analit-
za i es complementa amb documents i 
objectes que hi ha a altres biblioteques 
i centres, amb els quals es procura esta-
blir un acord perquè se sumin al projecte.

El Projecte va comptar en els seus inicis 
amb l’ajuda econòmica de la Diputació 
de Barcelona durant tres anys (2008-
2010), per crear-lo i donar-li l’impuls 
inicial; els anys 2010 i 2011 va gaudir 
d’una subvenció complementària del 
Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, i l’any 2012 es va tornar a rebre 
una ajuda econòmica de la Diputació de 
Barcelona. Durant 2013, el projecte no 
ha rebut els ajuts previstos. Tanmateix 
s’ha avançat amb recursos propis en 
la difusió dels continguts i amb inves-

tigadors que han participat de manera 
voluntària en la creació de més articles 
científics. 

Durant el 2013, s’han publicat 8 estudis 
sobre obres i autors del catàleg de l’Ate-
neu Barcelonès, la major part dels quals 
completant la línia de recerca ja iniciada 
sobre el positivisme, i que se sumen als 
prop de 500 que ja hi havia disponibles 
arran del treball fet anteriorment. 

Tots ells es poden consultar en línia  
–versió en català i en castellà– a l’adre-
ça http://almirall.ateneubcn.org.

En la realització dels estudis hi continu-
en participant els investigadors que ja hi 
vénen treballant des dels seus inicis, de 
la Universitat de Barcelona, de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, de 
la Universitat Oberta de Catalunya i de 
la Universitat de Lleida. 

Els investigadors, tots ja socis de l’Ate-
neu, que han col·laborat en la creació i 
revisió dels continguts científics al llarg 
de l’any 2013, són: 
 – Joaquim Coll, coordinador científic 
del Projecte

 – Giovanni Cattini, coordinador científic 
del Projecte

 – Gemma Fabregat, creadora de con-
tinguts

 – Joan Figa, creador de continguts
 – Mònica Ginés, traductora de contin-
guts

 – Anna Llovera, creadora de continguts 
 – Esther Marin, creadora de continguts 
i difusió del Projecte

Paral·lelament, es manté la participa-
ció d’altres centres com la Biblioteca 
de Catalunya o la Biblioteca de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria In-
dustrial, mitjançant l’aportació d’obres  
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digitalitzades del seu fons. També es 
continua amb la col·laboració del Centre 
de Lectura de Reus. 

Amb totes aquestes institucions, s’hi 
procura establir acords de cooperació 
que facin del Projecte una iniciativa col-
laborativa estable.

En l’aspecte de la difusió, l’any 2013 
els diversos articles del Projecte s’han 
enllaçat amb la Viquipèdia i amb l’Arxiu 
de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) 
de la Biblioteca de Catalunya. D’aques-
ta manera, el portal esdevé una refe-
rència i un recurs per a totes aquelles 
persones que utilitzin les dues platafor-
mes externes. A més, s’ha iniciat una 
col·laboració amb la revista Cercles, 
especialitzada en història. Aquesta col-
laboració permetrà publicar continguts 
del portal a la revista, cosa que donarà 
visibilitat tant al Projecte com als inves-
tigadors que hi col·laboren. 

També s’han iniciat els treballs per a 
la creació d’una exposició virtual, en 
el marc de les exposicions d’Europea-
na –biblioteca digital europea– sobre la 
recepció del darwinisme a Catalunya i 
Espanya. La mostra es difondrà al llarg 
del 2014. 

Campanya «Apadrina  
un llibre!» 
A finals de l’any 2010, es va iniciar la 
campanya «Apadrina un llibre!». El pro-
jecte pretén, a partir d’una iniciativa de 
participació oberta, preservar i assegu-
rar la conservació de les obres bibliogrà-
fiques patrimonials de més valor, com a 
pas previ a la tasca de difondre-les quan 
es trobin digitalitzades. 

Per poder iniciar aquest projecte, al llarg 
de 2010 es va dur a terme un estudi 

que va permetre conèixer quina era la 
situació dels 3.000 volums que confor-
men 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.

Durant els anys 2011 i 2012 ciutadans i 
socis van apadrinar el llibre que havien 
escollit i van poder observar-ne els re-
sultats en la festa del Padrí. Al llarg del 
2013, les campanyes s’han concentrat 
en dos moments de l’any, Sant Jordi 
(«Per Sant Jordi, salveu un llibre!») i Na-
dal, i s’han centrat en la recuperació de 
6 llibres singulars. Aquesta nova orien-
tació, que ha donat molt bons fruits, es 
mantindrà al llarg de 2014.
 
Dels tres anys de projecte, es poden re-
marcar les dades següents:

 – Han participat en la iniciativa 160 pa-
drins. 

 – Han estat apadrinades en la seva to-
talitat i restaurades 53 obres.

 – S’han apadrinat de manera parcial 14 
obres. 

 – S’han recollit més de 17.000 €.

Relació de les obres restaurades durant 
el 2013 i dels padrins que ho han fet 
possible:

 – Pueriles elegantiae flores : theorici et 
practici floridis ex viridariis doctissimo-
rum virorum in grammaticantium pue-
rorum tertiae classis oblectamentum 
selecti / latino, gotholaunicoque elu-
cubrati sermone, notis variis illustrati 
atque claro per octo orationis partes 
ordine dispositi a D. Bernardo Granès 
... ; additur in opusculi calce Libellus 
orthographiae ... — Gerundae [Giro-
na] : ex Typogr. Narcissi Oliva ..., 1729.  
Exemplar restaurat amb el suport de 
Mayte Matutes Juan.
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 – De duplici copia verborum ac re-
rum commentarii duo / Des. Eras-
mo Roterodamo autore. — Lugduni 
: apud Theobaldum Paganum, 1556. 
Exemplar restaurat amb el suport de 
Caspar Visser, Júlia Ruck Guasch, 
Neus Ollé Masip i Avelina Falcó Pere.

 – Tratado de la nobleza de la corona de 
Aragon : especialmente del reyno de 
Valencia, comparada con la de Casti-
lla : para ilustracion de la real cedula 
del señor don Luis I de 14 de agos-
to de 1724 / por don Mariano Ma-
dramany y Calatayud. — En Valencia 
: por Josef y Tomas de Orga, 1788.  
Exemplar restaurat amb el suport de 
Joan Casino Crespo.

 – Vasconiana, ou Recueil des bons 
mots, des pensées les plus plai-
santes, et des recontres les plus 
vives des gascons. — A Lyon : 
chez les freres Bruyset ..., 1730.  
Exemplar restaurat amb el suport 
d’Eduardo Kavanagh de Prado.

 – Summa de temps y altres rudiments 
de la gramatica : ab un abecedari de 
verbs que contè los mes perfets mo-
dos de parlar ab tota elegancia llati-
na ... / composta per lo licenciado de 
Vallès ; traduida en català ab nous 
augments per Gabriel Rovira ... ; y ara 
novament enriquida de un curiòs abe-
cedari de noms, ab frases molt ele-
gants, per lo D. I.M. — Cervera : en la 
Estampa de la Pont. y Real Universitat 
per Maria Antonia Ibarra, viuda, 1757. 
Exemplar restaurat amb el suport de 
Leonor Sanz Postils.

 – De Catalonia liber primus / Francis-
co Calça ... auctore. — Barcinone : 
ex typographia Iacobi Cendrat, 1588.
Exemplar restaurat amb el suport de 
Maria Dolors Camps Cardona i Mont-
serrat Vall Pla.

 – Investigacion de la naturaleza y cau-
sas de la riqueza de las naciones 
/ obra escrita en inglés por Adam 
Smith ... ; la traduce al castellano ... 
Josef Alonso Ortiz ; con varias notas 
é ilustraciones relativas á España. 
— En Valladolid : en la oficina de la 
viuda é hijos de Santander, 1794. 
Exemplar restaurat amb el suport de 
Javier Zorraquino Asúnsolo.

 – Constitutions y altres drets de Cat-
halunya : compilats en virtut del cap. 
de cort XXIII de les Corts per la S.C. 
y reyal maiestat del rey don Philip 
... celebradas en la vila de Montso 
any MDLXXXV. — En Barcelona : en 
casa de Hubert Gotart, 1588-1589.  
Exemplar restaurat amb el suport de 
Ramón Alcoberro Pericay, Roser Mar-
tin i Blanch, Pau Furriol i Fornells, Fer-
nando Casal Novoa, Ricardo Rodrigo 
Amar i Teresa Coch Roura.

 – Geographiae Claudii Ptolemaei ... 
libri VIII / partim à Bilibaldo Pirck-
heymero translati ac commentario 
illustrati partim etiam Graecorum 
antiquissimorumq[ue] exemplario-
rum collatione emendati atque in 
integrum restituti ; scholia, quibus 
exoleta locorum omnium nomina in 
Ptolemaei libris ad nostri seculi mo-
rem exponuntur ; indices duo hac-
tenus a multis desiderati, quoru[m] 
adminiculo, ueterum simul ac re-
centiorum locorum (ut pote regio-
num, marium, insularum, promonto-
rium, montium, fluminorum, urbium, 
&c.) situs, facillima ratione in tabulis 
depictis deprehedu[n]tur, Conradi 
Lycosthenis Rubeaque[n]sis opera 
adiecti ; quibus praefixa est episto-
la in qua de utilitate tabularum Geo-
graphicarum ac duplicis indicis usu 
laté differitur ; tabulae nouae quae 
hactenus in nulla Ptolmaica editione 
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uisae sunt per Sebastianum Muns-
terum ; Geographic[a]e descriptionis 
compendium, in quo uarij gentium ac 
regionum ritus, mores atq[ue] consu-
etudines per eundem explicantur. — 
[Basilee Rauracorum : s.n, Iunio 1552].
Exemplar restaurat amb el suport de 
Carina Masana Riera, José M. Bellso-
lell Coma, Robert Zimmermann Brull i 
Pilar Sabaté i Durany.

 – Libre dels qvatre senyals del General 
de Cathalvnya : contenint diuersos ca-
pitols de cort, ordinations, declarati-
ons, priuilegis y cartas reals fahents per 
lo dit General : manat estampar essent 
deputats del dit General ... don Garci 
Gil Manrrique ... — En Barcelona ... : 
en casa de Hieronym Margarit, 1634.  
Exemplar restaurat amb el suport de 
Miquel Àngel Barrabia Aguilera, Mont-
serrat Viñas i Pons i Guillem Barrabia 
i Viñas.

A més, es va realitzar un pòster presen-
tant el projecte a les 2es Jornades Valen-
cianes de Documentació que va rebre la 
menció especial del concurs de pòsters 
de les Jornades, amb una dotació de 
150 €, que han servit per complementar 
les aportacions a les restauracions. 

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. Aquesta tasca es fa de forma 
continuada i, tot i que fins a l’any 2010 
es van rebre ajudes externes de suport, 
des de l’any 2011 s’ha fet exclusivament 
amb el personal tècnic i els recursos 
propis de l’entitat.

S’han catalogat prop de 2.383 volums, 
fonamentalment fullets jurídics del segle 
xvi al segle xviii, i fons patrimonial del se-
gle xix i principis del xx. 

Entre els documents identificats i trac-
tats, destaquen molt especialment: 

 – Miscel·lània de textos farmacològics 
[Manuscrit]. — [Entre 1686 i 1725]. 
 
Recull miscel·lani de farmacopees i 
fórmules magistrals, escrit a diverses 
mans a finals del segle xvii o principis 
del xviii. Conté una traducció resumi-
da de «Pharmacopea Cathalana», de 
Joan d’Alòs i Serradora, i tres fulls de 
làmina encartats que inclouen gravats 
calcogràfics de la Immaculada Con-
cepció, de Joseph Gasch (arquebis-
be de l’orde dels Mínims), i un altre 
de Santa Teresa. Donació de Jordi  
Tàssies i Segarra

 – Lenormant, François. Études accadi-
ennes [Manuscrit]. — [1879 o post.]. 
 
Fotoreproducció d’un manuscrit de fi-
nals del segle xix que conté un estudi 
gramatical de la llengua sumèria i una 
selecció de textos de lectura en su-
meri i en accadi.

 – Sans i de Puig, Ramon. Canonica 
demonstracion del derecho que as-
siste a la Santa Apostolica Iglesia 
de Barcelona y santas iglesias cat-
hedrales para ministrar todos sacra-
mentos en toda la diocesi ... .— En 
Barcelona: por Vicente Suriá, 1685. 
 
Defensa a partir del dret canònic de la 
jurisdicció que regeix a la diòcesi de 
Barcelona per administrar els sagra-
ments.

 – Vila, Bernat. Reglas brevs de arithme-
tica : ab la theorica y art pera inventar-
las y trobarlas axi pera les monedas de 
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Cathalunya com altres reglas de diuer-
ses condicions ... / compost y ordenat 
per Bernat Vila ... — Barcelona: en la 
estampa de Iaume Cendrat : a cos-
ta de Fra[n]cesch Trinxer, Hieronym 
Genoues y Miq[ue]l Manescal, 1596. 
 
Manual de comptabilitat pensat per 
ser aplicat als pesos i monedes de Ca-
talunya. Donació: Maria Teresa Parrot.  

Projectes digitals patrimonials
Durant el 2013 s’han consolidat diver-
ses línies estratègiques per optimitzar 
els recursos en el moment de digitalitzar 
el patrimoni de la institució i garantir-ne 
la preservació en format digital. 

En aquest sentit, destaca el fet que la 
Biblioteca de l’Ateneu manté la seva 
presència en els projectes cooperatius 
més rellevants: 

 – 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 Cata-
lunya i el seu patrimoni. En concret, 
l’Ateneu hi ha aportat: 22 incunables, 
1.129 fullets, 1.255 manuscrits i 106 
monografies. Per accedir a tots els 
documents digitalitzats a través del 
repositori digital de la Memòria Digital 
de Catalunya, es pot consultar l’adre-
ça http://mdc.cbuc.cat/index.php.

 – En el marc del Google Library Project, 
es pot accedir als prop de 12.000 vo-
lums que es van aportar del fons de 
l’Ateneu.

 – Actualment, es pot accedir a totes les 
col·leccions digitals de l’Ateneu Bar-
celonès des de la biblioteca digital 
europea, que rep el nom d’Europe-
ana (www.europeana.eu/portal/), on 

destaca la participació amb el fons 
d’imatges de la Primera Guerra Mun-
dial al projecte que s’està impulsant: 
Europeana 1914-1918.

 – Es manté la col·laboració amb altres 
projectes com l’ARCA (Arxiu de Re-
vistes Catalanes Antigues), on es po-
den trobar gran part de les capçaleres 
patrimonials de l’Ateneu (www.bnc.
cat/digital/arca/), o la Càtedra Màrius 
Torres, on hi ha les revistes modernis-
tes de la Biblioteca (www.catedrama-
riustorres.udl.cat/).

A rxiu Històric 
L’Arxiu Històric de l’Ateneu el compo-
nen 122 metres lineals de documents 
i 732.000 fulls, tots ells guardats en 
un dipòsit tècnicament dotat per a la 
preservació apropiada dels materials, 
construït a finals del 2008. 

A aquest patrimoni, el 2009 s’hi va su-
mar un fons digital de gairebé 20 TB, 
xifra que es va ampliar a 21,5 TB entre 
2010 i 2012. Al llarg del 2013, aquest 
patrimoni ha augmentat en gairebé 1 
TB, fruit dels projectes de digitalització 
i enregistrament que s’estan portant a 
terme. 

L’any 2013 ha suposat un any de conso-
lidació de tasques iniciades amb anteri-
oritat, però també d’obertura de noves 
línies que han de permetre difondre el 
material arxivístic singular i únic de què 
es disposa.

En primer lloc, s’ha continuat aplicant 
el pla de preservació digital i el marc 
de treball OAIS (segons la norma ISO 
14721:2003). En aquest sentit, s’ha 
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continuat participant amb el projecte  
COFRE (Conservem per al Futur Recur-
sos Electrònics) de la Biblioteca de Ca-
talunya, amb el qual es garanteix la pre-
servació dels materials digitals de l’Ate-
neu. Enguany s’hi han incorporat prop 
de 2 TB d’arxius, i ja sumen un total de 6 
TB d’arxius patrimonials totalment pre-
servats, els quals corresponen a les di-
gitalitzacions realitzades en el marc del 
projecte Google Books i del projecte de 
la Memòria Digital de Catalunya. 

En segon lloc, l’any 2013 s’ha comen-
çat a treballar amb l’Arxiu Administratiu 
de l’entitat, concretament amb l’orde-
nació, descripció i creació de l’arxiu ad-
ministratiu intermedi. Aquesta tasca és 
el pas previ necessari per garantir que 
la documentació que es genera a diari 
a l’entitat –susceptible de ser d’interès 
en un futur, com ara l’enregistrament 
de les activitats, els informes, les actes, 
etc.– es conservi i traspassi amb lògica i 
ordenadament a l’Arxiu Històric, per fa-
cilitar-ne la recuperació posterior. Per a 
la realització d’aquest projecte s’ha re-
but el suport de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
el qual ha permès disposar d’una con-
sultoria externa que guia i forma part de 
l’equip de l’Ateneu en aquesta tasca.

Per acabar, s’ha continuat amb l’orde-
nació i organització de l’Arxiu Fotogrà-
fic. 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’actualitat. Al llarg de l’any 2013, 
s’han penjat prop de 7.490 imatges, les 
quals poden ser consultades a través de 
l’espai Flickr de l’Ateneu. Durant el 2013 
no s’han iniciat els treballs de digitalit-
zació de les fotografies anteriors a 2006 
per la manca d’equipament adequat, 
però s’ha aconseguit una subvenció es-

pecífica del Ministeri de Cultura per a la 
compra, a principis del 2014, del materi-
al tècnic que ha de permetre la digitalit-
zació de tot tipus d’imatges i plaques de 
vidre patrimonials. 

Les dades d’ús de l’Arxiu al llarg de l’any 
2013 són les següents: ha rebut 207 
consultes d’investigadors externs i 388 
consultes internes relacionades amb 
el comissariat d’exposicions, activitats 
culturals i altres projectes patrimonials. 

L’Arxiu de la Paraula
L’Arxiu de la Paraula és la plataforma 
web fruit de la digitalització i processa-
ment de tots els enregistraments sonors 
de les activitats realitzades a la institu-
ció des de 1973 fins a l’actualitat. 
Amb aquest projecte es vol recuperar i 
preservar un testimoni oral i històric de 
prop de 40 anys de conferències i ac-
tes d’important relleu per a la societat 
catalana. El projecte s’inicià a finals del 
2011, i l’any 2013 s’han realitzat les ac-
tuacions següents: 
 – s’han digitalitzat 216 cintes magnèti-
ques.

 – s’han processat 90 gravacions d’acti-
vitats realitzades durant l’any.

 – s’han processat i descrit 358 gravaci-
ons, entre les digitalitzades i les gra-
vades ja digitalment, compreses entre 
els anys 1973 i 2012. 

 – s’ha implementat el disseny i les fun-
cionalitats definitives de la platafor-
ma, millorant les opcions de cerca, 
recuperació i navegació del repositori. 

Si se sumen les dades registrades du-
rant els anys 2011 i 2012, podem con-
cloure que el projecte ha suposat l’arxiu 
de 835 gravacions i la descripció de 936. 

La plataforma es va fer pública a la xar-
xa el 16 d’octubre, amb la presentació a 
càrrec de Ramon Alcoberro, bibliotecari 
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de la Junta Directiva, i Carles Santaca-
na, soci i professor d’Història Contem-
porània de la Universitat de Barcelona. 
A finals del 2013 s’hi podien trobar 438 
gravacions, les quals han rebut 2.362 vi-
sites en menys de tres mesos.

A ctivitats
complementàries
Les activitats de difusió complementen 
l’activitat i els serveis propis de la Biblio-
teca. Són activitats d’una gran importàn-
cia per visibilitzar i valorar la tasca que 
s’està fent. Fruit d’això es pot afirmar 
que la Biblioteca és actualment un refe-
rent com a biblioteca patrimonial dins el 
nostre entorn. I paral·lelament, la refor-
ma feta l’any 2008 n’ha fet un referent 
com a projecte arquitectònic i funcional.

Per aquest motiu, els darrers dos anys 
s’hi ha organitzat alguna activitat molt ex-
traordinària a la qual el marc tan singular 
en què tenia lloc li acabava de donar sen-
tit. Així, l’any 2013 la Biblioteca ha estat 
escenari del concert, el 15 d’abril, amb 
motiu de la diada de Sant Jordi, de l’Alart 
Quartet, amb repertori de F. J. Haydn. El 
concert, a més, va comptar amb la col-
laboració del poeta barceloní Josep Pe-
drals, que va estrenar una obra pròpia 
expressament creada per al concert. 

Comunicacions científiques  
i presentacions
Durant el 2013, com a resultat dels di-
versos projectes digitals i innovadors 
que porta a terme la Biblioteca, s’han 
realitzat diverses presentacions i comu-
nicacions científiques en congressos 
i jornades científiques d’àmbit català i 
estatal:

 – ponència «El archivo de la palabra 
del Ateneu Barcelonès: un repositorio 
sostenible para la curación de conte-
nidos», a les XIII Jornades Espanyo-
les de Documentació FESABID’13 
(Toledo), per part de Sergi Montes, 
responsable de l’àrea de Sistemes 
d’Informació i Tecnologia.

 – presentació del pòster Apadrina un 
llibre! Captar fondos, generando ex-
periencia, presentat a les 2es Jorna-
des Valencianes de Documentació 
(València), per part de Rubén Àlcaraz, 
membre de l’equip tècnic de la Bibli-
oteca de l’Ateneu. Aquest pòster va 
rebre la menció especial del concurs 
de pòsters. 

 – presentació de l’Arxiu de la Paraula al 
seminari #intensiusdigitals, organitzat 
pel Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya (Barcelona), per 
part de Lluís Vicente, director de la Bi-
blioteca i l’Arxiu Històric.

Visites professionals
Una de les principals conseqüències del 
paper referent de la Biblioteca i l’Arxiu 
són les constants visites de professi-
onals de l’entorn bibliotecari, cultural, 
empresarial i polític.

L’any 2013 han visitat la Biblioteca múl-
tiples persones i grups per diversos mo-
tius i interessos, entre els quals desta-
quen:

 – grup de 35 professionals assistents al 
Making Catalan Literature Travel for 
International Publishers, organitzat 
per l’Institut Ramon Llull.

 – grup de 20 professionals membres 
del Col·legi de Bibliotecaris i Docu-
mentalistes de Catalunya.
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 – grup de 23 estudiants de l’assignatura 
Literatura Catalana del Segle XIX del 
grau de Llengua i Literatura Catalanes 
de la UOC.

 – professionals: Natalia Arroyo Vázquez, 
membre de l’àrea de Comunica-
ció Digital de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez; i Catuxa Seoane, 
responsable de Comunicació Digital 
de les biblioteques municipals de la 
Corunya.

Cessió de materials  
per a exposicions 
La Biblioteca cedeix materials, ja siguin 
en còpia o bé originals, per a exposici-
ons, documentals audiovisuals, produc-
tes editorials, etc. 

Al llarg de l’any 2013, destaca la cessió 
de l’obra Ki-ki-ri-ki, de Conrad Colomer, 
per a l’exposició «Japonisme», de la 
Fundació La Caixa. 

Participació en comissions
La Biblioteca és membre de la Comissió 
de Lectura Pública de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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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 i difusió 
que es complementen entre elles: es manté el nou web permanentment 
actualitzat, s’elaboren materials gràfics, es participa en les xarxes socials, 
s’actualitzen les agendes dels mitjans, es confecciona un butlletí electrònic, 
s’organitzen rodes de premsa i s’emeten comunicats.

la informació institucional que genera l’entitat i les diverses activitats que hi 
tenen lloc –conferències, jornades, seminaris, debats, concerts, projeccions, 
etc.–, organitzades per la mateixa institució o en col·laboració amb altres 
entitats, es donen a conèixer per tots aquests canals i es procura que tinguin 
una difusió que va molt més enllà dels mateixos socis de l’entitat.

l’any 2013 s’ha mantingut, d’una banda, la presència diària a totes les 
agendes dels diaris més importants del país i a les xarxes socials, i de l’altra, 
un notable nivell d’aparicions en els mitjans de comunicació impresos i 
digitals (695).

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 comunicació del país.

En aquest sentit, analitzant l’exercici 
2013, s’observa la tendència ascendent 

respecte als anys 2010 i 2011, i equipa-
rable a l’anterior exercici, amb una pre-
sència pràcticament diària a l’agenda 
dels diaris La Vanguardia, El Periódico, 
El Punt Avui i Ara, que ressenyen els ac-
tes de l’Ateneu.

A més, s’ha consolidat la presència per-
manent a les revistes Butxaca i Time 
Out, i a espais en línia com Barcelona 
Gratis, ImperdibleBCN, L’Agenda de la 
Cultural Científica, Barcelona Free, La 
Cultura No Val Res, Guia.bcn i Gencat.
cat (cultura), i una presència continuada 
al digital cultural Núvol.
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Cal destacar, també, l’impacte mediàtic 
que l’entitat ha tingut als mitjans audio-
visuals i radiofònics, entre ells Televisió 
de Catalunya-TV3 –amb aparicions al 
Telenotícies–, Televisió Espanyola-TVE i 
Barcelona Televisió-BTV; als diversos in-
formatius radiofònics de Ràdio Nacional 
d’Espanya, Catalunya Ràdio, RAC1, Com 
Ràdio i la SER, i en agències de premsa 
com ara EFE, Europa Press i ACN.

Pel que fa a les xifres, l’Ateneu ha apa-
regut en forma de notícia, ja sigui prota-
gonitzant-la o bé citat en el text, en 695 
ocasions, tant en premsa escrita com en 
els mitjans digitals. Aquesta dada supo-
sa un lleuger descens, un 2,2% menys, 
respecte a l’any 2012, que es va tancar 
amb un total de 711 aparicions. 

Pel que fa a la premsa escrita, cal des-
tacar la publicació de 317 notícies so-
bre actes organitzats exclusivament 
per l’Ateneu Barcelonès.

L’evolució de l’impacte mediàtic anual i 
la comparació amb els tres darrers anys 

es poden veure a través de les dades re-
copilades mes per mes i que s’exposen 
al gràfic.

Mitjançant aquestes dades podem ob-
servar que els mesos amb una presèn-
cia moderada als mitjans de comunica-
ció corresponen als primers mesos de 
l’any (gener, febrer, març) i setembre, en 
els quals s’inicia la programació a mit-
jans de mes. 

I un any més, es pot observar que la 
major presència ve determinada per 
la popularitat mediàtica de l’activitat 
que s’organitza. El mesos amb una re-
llevància mediàtica més alta han estat 
l’abril, amb un Tribuna Ateneu amb l’al-
calde Xavier Trias i la presentació de 
l’obra Pujol Catalunya: el consell de 
guerra a Jordi Pujol, de Jordi Canals , 
i com ja és tradicional, el mes de juny 
(86 notícies), amb la celebració d’actes 
especials impulsats des de l’Ateneu, 
com ara l’entrega del XLII Premi Cre-
xells i el Tribuna Ateneu amb la conse-
llera Irene Rigau.

Evolució de l’impacte mediàtic mes a mes
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Cal subratllar, també, l’alta presència 
als mitjans durant el mes de maig (74 
notícies), a causa de l’OffTribuna amb 
Jordi Sellas, director general de Creació 
i Empreses Culturals, i de la celebració 
de l’Ou com Balla; i el mes d’octubre (80 
notícies), en què es va realitzar un Tribu-
na Ateneu amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila.

A més, s’ha mantingut la notorietat me-
diàtica a l’estiu, gràcies a l’organització 
del cicle Juliols Joves, que incloïa l’ex-
posició dedicada a la música en directe 
a Catalunya, i a la mostra «‘Tocats’ per 
Dalí. Dalí a l’Ateneu Barcelonès» a la Bi-
blioteca de l’Ateneu.

Notícies a la premsa escrita 
(impresa i digital)
Entre les notícies aparegudes en prem-
sa destaquen les informacions sobre els 
esdeveniments següents:
 – Tribuna Ateneu amb el conseller  
Santi Vila (33)

 – Guanyador del Premi Crexells (26)
 – Presentació del llibre Servir 
Catalunya. Artur Mas, l’home, el 
polític, el pensador (23)

 – Tribuna Ateneu amb l’alcalde Xavier 
Trias (22)

 – Tribuna Ateneu amb la consellera 
Irene Rigau (21)

 – Finalistes del Premi Crexells (14)
 – Exposició «‘Tocats’ per Dalí. Dalí a 
l’Ateneu Barcelonès» (11)

 – Presentació del llibre Pujol Catalunya: 
el consell de guerra de Jordi Pujol, 
de Jordi Canals (11)

 – Nou cicle «Horitzó 2020» (9)
 – Presentació del llibre El crepuscle de 
les caixes, de Francesc Cabana (8)

 – OffTribuna amb Jordi Sellas (8)
 – L’Ou com Balla a l’Ateneu (8)

També cal fer èmfasi en el ressò que 
han assolit diversos actes que ha acollit 

l’Ateneu Barcelonès o que s’han orga-
nitzat en col·laboració amb altres enti-
tats, com ara la presentació de Fede-
ralistes d’Esquerra (28), Jornada sobre 
Municipis 2013 (9), Barcelona Poesia 
2013 (4) o el Festival Àsia (3).

Notícies als mitjans 
audiovisuals
Pel que fa a l’impacte mediàtic en els mit-
jans audiovisuals, cal subratllar l’emissió 
de notícies i programes sobre l’Ateneu 
Barcelonès en horari de màxima audièn-
cia, d’entre els quals destaquen: 
 – La projecció a TV3 i al Canal 33 del 
documental L’Ateneu, la porta de les 
idees. 

 – El dia que Dalí va sacsejar l’Ateneu 
Barcelonès, a BTV.

 – Entrevistes al president de l’Ateneu, 
Francesc Cabana, al Telenotícies 
migdia de TV3, Els matins de TV3, 
Catalunya Ràdio i la Xarxa.

 – Reportatge del programa Escena del 
cicle Residents a l’Ateneu, a BTV.

 – Reemissió al Canal 33 de la sèrie 
Amb filosofia, rodada parcialment a 
l’Ateneu Barcelonès

 – L’Ou com Balla, a BTV.

D ifusió a la xarxa
Butlletí electrònic 
Per complementar la tasca de difusió, 
s’elabora un butlletí electrònic quinze-
nal, que s’envia a tots els socis, tre-
balladors, entitats i patrocinadors de 
l’entitat. 

Amb l’estrena del nou portal web, el but-
lletí ha adoptat un nou disseny, més afí 
amb el web, i se n’ha modernitzat el sis-
tema d’enviament, fent-lo molt més àgil 
i possibilitant, per primera vegada, que 
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persones interessades en l’activitat cul-
tural de l’Ateneu puguin subscriure-s’hi.

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

Xarxes socials
Durant els darrers anys, l’Ateneu ha fet 
una aposta per les noves tecnologies. 
Des del desembre de l’any 2010, i per 
commemorar el 150è aniversari del nai-
xement de la institució, l’entitat va iniciar 
la seva participació en les xarxes soci-
als. Aquesta presència ha crescut expo-
nencialment durant els anys 2011 i 2012.

A través del Facebook i el Twitter s’ha 
informat dels diversos actes culturals de 
l’Ateneu. Aquestes dues xarxes socials 
s’han convertit en una via de comunica-
ció fonamental per a la institució, pel seu 
caràcter proper i directe, de cara a donar 
a conèixer als ciutadans de manera rà-

pida i transparent les activitats i tots els 
esdeveniments destacats que tenen lloc 
a l’entitat, així com els comentaris que 
en fan els participants, cosa que ha per-
mès obrir noves vies de crítica i opinió. 

Al llarg de l’any 2013 s’han establert els 
criteris amb els quals l’Ateneu treballa a 
les xarxes socials, basats en els objec-
tius que té establerts:

1. Difondre les principals activitats cul-
turals, els seus continguts, i les notí-
cies sobre l’Ateneu.

2. Anunciar les novetats de la Biblioteca 
de l’Ateneu i de l’Escola d’Escriptura.

3. Informar sobre els avantatges tem-
porals i permanents de què gaudei-
xen els socis.

4. Informar puntualment sobre canvis o 
avisos d’última hora.

5. Millorar el servei d’atenció als socis, 
i estar al corrent de l’opinió i els sug-
geriments dels ciutadans.
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A finals de l’any 2013, el Facebook 
comptava amb l’adhesió de 2.875 per-
sones, un 44,2% de seguidors més res-
pecte al 2012, any en què n’hi ha haver 
1.993. Mentre que el Twitter comptava 
amb 6.880 seguidors, un 56% més de 
seguidors en relació amb el 2012, any 
en què n’hi va haver 4.420.

Aquest creixement, molt destacat, s’ob-
serva, mes per mes, al llarg de tot l’any 
2013.

Dins la xarxa social Twitter, s’ha man-
tingut el hashtag #ateneubcn, per tal de 
categoritzar totes les informacions pu-
blicades en aquesta xarxa social sota 
la mateixa marca i fer-ne el seguiment. 
Gràcies a aquesta etiqueta, els usuaris 
poden consultar totes les piulades en 
què s’hagi esmentat l’Ateneu que han 
tingut lloc durant l’any.

A més, des del mes d’abril s’ha iniciat 
la presència a l’Instagram, una aplicació 
que permet fer fotografies i, finalment, 
mostrar-les i compartir-les amb segui-
dors, ja sigui a la mateixa plataforma 
Instagram o a les xarxes socials. Amb 
aquesta eina s’han ensenyat els diver-
sos racons i detalls del Palau Savasso-
na, seu de l’Ateneu, així com els actes 
culturals de l’entitat. 

Finalment, cal destacar que, amb el nou 
portal, els continguts del Canal Ateneu 
al Youtube s’han potenciat de manera 
molt rellevant. Cada setmana augmen-
ten els vídeos consultables, gràcies a 
l’enregistrament de les principals con-
ferències i actes que tenen lloc a la ins-
titució. Això ha permès arribar a tota la 
ciutadania i difondre les conferències en 
vídeo, gratuïtament i de manera oberta 
per a tothom.

Evolució de seguidors a les xarxes socials
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En tancar l’any 2013, el Canal compta-
va amb 243 vídeos, més del doble que 
l’any anterior (117), i amb 337 perso-
nes subscriptores, un 141% més que el 
2012 (140), que en reben els continguts 
sistemàticament. 

D’altra banda, una mostra de la utilit-
zació habitual d’aquest recurs per part 
dels ciutadans són les 31.621 visualit-
zacions, un 90% més que l’any 2012 
(16.677), amb una mitjana de 2.636 vi-
sualitzacions mensuals dels vídeos del 
Canal.

Al llarg de l’any, els 5 vídeos més vistos 
han estat:
 – La influència dels moviments socials a 
l’agenda política (3.343)

 – Es farà la consulta? (2.785)
 – Ontologia i política en Spinoza (1.967)
 – John Stuart Mill: la llibertat de cada 
dia (1.259)

 – Pau Llonch – Seguirem Aziz?: l’avenir 
de les nostres hipoteques (1.062)

E ntrevistes i  
rodatges a l’Ateneu
L’Ateneu Barcelonès s’ha convertit en 
un espai de confluència habitual de pro-
ductores, mitjans de comunicació i en-
titats que utilitzen els espais del Palau 
Savassona per fer-hi rodatges, entrevis-
tes i rodes de premsa.

Al llarg de l’any 2013, han tingut lloc 43 
accions d’aquests tipus en els diversos 
espais de la institució.

S’hi han efectuat entrevistes d’escrip-
tors com ara Joan de Sagarra, Andreu 
Martín, Isabel Clara-Simó, Dolors Millat, 
Carolina Solé, Sergi Pàmies, Xavier Pla, 

Sebastià Alzamora, Jordi Llavina, David 
Castillo o Alasdair Gray; de polítics com 
ara Maria Badia i Alfred Bosch; actors 
com ara Margalida Grimalt i Peter Vives; 
de cantants com Maria del Mar Bonet, 
Marina Rossell, Pau Riba i Pascal Co-
melade; d’arquitectes com Itziar Gonzà-
lez; de periodistes com ara José Martí 
Gómez, Sergi Dòria, Lluís Amiguet, Pilar 
Rahola, i d’analistes polítics com Naza-
nin Amirian. 

També hi han tingut lloc múltiples rodes 
de premsa organitzades pel PEN Cata-
là, l’ACEC, el Fòrum Cívic, el Festival 
Unir, l’Editorial Ara Llibres, el Col·lectiu 
Drassanes, la International Commission 
of European Citizens, l’Associació Ara o 
Mai, la Fundació Catalunya Europa i el 
Premi de Poesia Amadeu Oller, a més de 
l’acte de presentació, al jardí, de la nova 
col·lecció juvenil del diari Ara.

A més, hi va tenir lloc una sessió de fo-
tografies per al rodatge del llargmetrat-
ge Retrobament i la filmació d’escenes 
del documental per celebrar els 150 
anys del Teatre Romea, a més de diver-
ses entrevistes per al programa 30 mi-
nuts de TV3.

Enguany, també cal destacar la presèn-
cia de mitjans internacionals com ara 
Les inrockuptibles, Lire, Metro, Le Figa-
ro Littéraire, L’Express, Livres Hebdo. 
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6relacions  
aMb entitats 
des de fa uns anys, l’ateneu va iniciar una política d’obertura a la ciutadania 
que s’ha traduït en la col·laboració amb un ampli ventall d’entitats 
col·laboradores. 

amb moltes d’elles s’estableixen convenis, de caràcter més permanent o 
més puntual i específic, en funció de si la cooperació és per a l’intercanvi de 
serveis, per a la programació d’activitats o per impulsar projectes conjunts.

C onvenis  
de cooperació 
Aquests darrers anys l’Ateneu ha revi-
sat els convenis de cooperació que te-
nia establerts amb les entitats amb les 
quals coopera. Molts d’ells s’han reno-
vat o reformulat, per tal d’adequar-los a 
la cooperació que actualment es troba 
vigent.

El conjunt d’aquestes entitats genera 
una trama de complicitats que reforça 
el caràcter obert de l’Ateneu d’aquests 
darrers anys.

Durant el 2013, s’han establert dos con-
venis nous, i les entitats amb conveni 
passen a ser 22. 

 – Associació Joan Manén 
 – Associació Poesia en Acció 
 – Atrapasueños 
 – Ateneu de Maó 
 – Aula Màrius Torres 
 – Biblioteca de Catalunya 

 – Centre de Lectura de Reus 
 – Cercle Artístic de Sant Lluc
 – Cercle Cartòfil de Catalunya 
 – Club TR3SC 
 – Consorci de Biblioteques de Barcelo-
na 

 – Consorci de Biblioteques Universitàri-
es de Catalunya 

 – Consorci per a la Normalització Lin-
güística 

 – El Periódico de Catalunya 
 – Fundació Catalunya Europa 
 – Institució Catalana de Genealogia  
i Heràldica

 – Institut Cambó 
 – Institut d’Estudis Catalans 
 – Liceu Maragall 
 – Obra Social La Caixa 
 – Sistema de Lectura Pública de Cata-
lunya. Generalitat de Catalunya

 – SOS Monuments 
 – Vilaweb

La majoria d’acords signats amb aques-
tes entitats es basen en l’organització i 
difusió d’activitats, com en el cas de la 
Fundació Catalunya Europa o el Liceu 
Maragall. 



52

RELACIONS 
AMB  
ENTITATS 

6
D’altres són d’intercanvi de serveis, com 
per exemple el conveni amb El Periódico 
de Catalunya, per cobrir i difondre actes 
rellevants; el Cercle Artístic de Sant Lluc 
o l’Ateneu de Maó, per oferir serveis als 
respectius socis; o per cooperar en el 
desenvolupament d’algun projecte con-
junt, com en el cas de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb la digitalització de la re-
vista Ciència. 

A final d’any s’han iniciat gestions amb 
l’Ateneu Terrassenc i amb l’Associació 
d’Amics de la UAB, entitats amb les 
quals se signaran convenis a comença-
ment del 2014. 

Paral·lelament, l’Ateneu acull estudiants 

en pràctiques, que tenen l’oportunitat de 
conèixer una institució cultural des de 
dins i, alhora, col·laborar-hi quotidiana-
ment. En aquest sentit, es procura que 
el ventall de perfils sigui tan ampli com 
es pugui, des d’estudiants dels diversos 
màsters en Gestió Cultural, fins a estudi-
ants de Periodisme, Informàtica, Docu-
mentació, Història de la Ciència, etc.

L’any 2013, s’han acollit alumnes en 
pràctiques en diferents períodes i de 
diverses especialitats, motiu pel qual 
s’han establert convenis amb la Univer-
sitat de Barcelona, la Universitat Autò-
noma de Barcelona, la Universitat Pom-
peu Fabra i la Universitat de Vic, a més 
de l’IES Esteve Terradas i Illa.
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7l’edifici:  
PatriMoni i 
equiPaMent 
la seu de l’ateneu és un edifici del segle xviii declarat monument històric 
nacional i inclòs en el catàleg de Patrimoni de l’ajuntament de barcelona. 
això fa que necessiti una renovació constant i acurada, tant amb obres 
de reforma estructurals com amb treballs de conservació i manteniment, i 
d’adaptació als nous serveis i funcions.

aquests darrers anys, a més, aquesta seu patrimonial arquitectònica s’ha 
complementat amb obres artístiques de primera línia, donades totes pels 
mateixos artistes.

L’ edifici
Obres de reforma estructurals 
i patrimonials
L’Ateneu té un projecte global de refor-
ma, elaborat pels arquitectes Manuel 
Brullet i Mateu Barba, que preveu tant 
la preservació dels valors arquitectònics 
valuosos 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 arquitectònica del Palau Savassona 
s’adeqüi a les noves necessitats tecno-
lògiques 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, segons 

les prioritats que s’estableixen, amb 
l’objectiu d’arribar, amb el temps, a cul-
minar el projecte en la seva globalitat.

Aquests darrers anys s’han fet actuaci-
ons de gran rellevància: la Biblioteca i 
l’escala Jujol, els anys 2006-2008; la fa-
çana i la planta baixa, l’any 2009-2010, 
o la reconversió de l’envellida sala d’ac-
tes en un modern auditori, l’any 2010-
2011.

En aquest procés, l’any 2011 s’havia 
previst iniciar el projecte de reforma de 
la sala Pompeu Fabra, però no va ser 
fins a finals de l’any 2012 que es va ob-
tenir el finançament per fer-ho. Aquest, 
tot i que parcial, abraçava la reforma de 
seguretat i prevenció requerida amb ur-
gència perquè a la sala s’hi poguessin 
organitzar actes oberts al públic. L’obra 
va iniciar-se els darrers mesos de 2012 
i va finalitzar el març de 2013. La refor-
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ma va fer emergir un conjunt de pintures 
del sostre, força malmeses, realitzades 
a principis del segle xx, de les quals es 
deixà una petita mostra a la vista. 

Conservació i manteniment
La conservació dels espais requereix 
constantment petites intervencions per 
mantenir l’edifici i el mobiliari en un bon 
estat de conservació i ús, des de reno-
var la pintura fins a reparar finestres o 
mobiliari, a més del manteniment ha-
bitual del jardí, ascensors, sistemes de 
climatització i antiincendis, etc. 

Entre les actuacions de conservació i 
manteniment més rellevants de l’any 
2013, destaquen les accions per reduir 
la despesa en consums, incloent-hi un 
estudi amb profunditat de les possibles 
millores energètiques a aplicar, les quals 
es faran efectives a partir de l’any 2014. 
Així mateix, s’han fet diverses interven-
cions de millora de les aules, dels equips 
tècnics de treball i de la seguretat (esca-
les, entresolats, etc.).

Com a curiositat, cal ressaltar que 
l’Ajuntament ha instal·lat dos nous rètols 
indicatius, amb codis QR, per als arbres 
catalogats que es troben al jardí.

C ol·lecció
d’obres artístiques 
Al llarg de la seva història, l’Ateneu 
Barcelonès ha reunit una col·lecció pa-
trimonial 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. 

Algunes d’elles són murals pictòrics, 
com el d’Alfons Borrell, a l’entrada de 
la sala Oriol Bohigas, o el de Frederic 
Amat, a la porta de la Biblioteca, que els 
mateixos artistes han elaborat específi-
cament per a l’espai on es troben i han 
donat a l’Ateneu. 

D’altres són obres pictòriques o escul-
tòriques donades pels mateixos artistes, 
o propietaris, al llarg d’aquests darrers 
anys. Entre elles hi podem trobar obres 
de Miquel Barceló, Jordi Benito, Narcís 
Comadira, Maria Girona, Josep Guino-
vart, Joan Hernández Pijuan, Antoni Lle-
na, Perejaume, Jaume Plensa, Albert Rà-
fols Casamada, Soledad Sevilla, Josep 
Maria Subirachs, Antoni Tàpies, Joan 
Pere Viladecans o Zush, entre altres. 
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8l’organització  
de l’entitat 
l’ateneu, com a associació que és, té un òrgan de govern escollit pels 
mateixos socis: la junta directiva. des de l’any 2011 la junta està presidida 
per francesc cabana i vancells. Paral·lelament, l’entitat disposa d’un equip 
de gestió que aquests darrers anys s’ha professionalitzat. 

L a Junta Directiva
L’any 2011 la Junta Directiva, presidida 
per Francesc Cabana, va iniciar el seu 
mandat per a un període de tres anys.

Componen la Junta un equip de 15 per-
sones que, sota el lema «Ateneu sense 
límits», està impulsant diversos projec-
tes molt rellevants per a l’organització i 
projecció de l’entitat.

Junta 2011-2014
Francesc Cabana i Vancells,  
president
Lluís Reales i Guisado,  
vicepresident primer
Pilar de Torres i Sanahuja,  
vicepresidenta segona
Max Arias,  
secretari
Manuel Baratech Sales, 
vicesecretari
Ramon Alcoberro i Pericay,  
bibliotecari
Jordi Garcés Brusés,  
conservador
Miquel Àngel Barrabia i Aguilera,  
tresorer-comptador
Rosa Domènech i Ferrer,  
vocal primera

Josep Maria Carreras Puigdengolas, 
vocal segon
Sergi Jover i Rejsek,  
vocal tercer
Bernat Dedéu i Pastor,  
vocal quart
Teresa Ventura i Cortina,  
vocal cinquena
Guillem Carbonell i Sen,  
vocal sisè
Anna Punsoda i Ricart,  
vocal setena

R esponsabilitats 
i comissions
La Junta actual, a més dels càrrecs 
determinats per a les àrees de respon-
sabilitat que s’especifiquen a la llista 
anterior, ha distribuït altres responsabi-
litats entre els diversos vocals.

D’aquesta manera, tots els membres 
de la Junta tenen assignat algun tipus 
de responsabilitat, ja sigui participant 
en les comissions permanents o en les 
comissions creades per a un objectiu 
específic, o bé fent de pont amb els so-
cis i/o amb altres entitats.
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Comissions 
L’Ateneu té constituïdes diverses co-
missions, algunes d’elles estatutàries, 
que agilitzen les decisions de la Junta. 

Aquestes comissions estan compostes 
per alguns dels membres de la Jun-
ta que, juntament amb membres de 
l’equip tècnic, estableixen els criteris i 
fan el seguiment dels diversos àmbits 
d’acció de l’entitat, així com dels nous 
projectes.

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura està prevista 
estatutàriament i la conformen el vice-
president primer –Lluís Reales− i tots 
els ponents de les seccions. A més, 
hi assisteixen els dos vocals de junta 
que participen de la Comissió de Pro-
gramació –Bernat Dedéu i Anna Pun-
soda−, la gerent i la coordinadora de 
programació. 

Aquesta comissió té la funció d’establir 
les pautes per coordinar i fer el segui-
ment de la programació de les seccions. 
Es reuneix dues vegades l’any.

Comissió de Programació
La Comissió de Programació està com-
posta pel vicepresident primer –Lluís 
Reales−, dos vocals de la Junta Direc-
tiva –Bernat Dedéu i Anna Punsoda−, 
la gerent i la coordinadora de progra-
mació. 

Aquesta comissió té la funció de pren-
dre les decisions referents a la progra-
mació d’activitats de l’Ateneu, ja siguin 
pròpies o suggerides per tercers, esta-
blint els criteris i fent el seguiment de la 
seva organització. També és la respon-
sable d’organitzar els cicles d’activitats 
i els actes que la Junta vol impulsar. Es 
reuneix dues vegades al mes.

Comissió Econòmica
La Comissió Econòmica està prevista 
estatutàriament i la integren la vice-
presidenta segona –Pilar de Torres−, el 
tresorer-comptador −Miquel Àngel Bar-
rabia−, un vocal de la Junta Directiva 
–Josep Maria Carreras–, la gerent i la 
responsable d’administració. 

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

Comissió de Biblioteca i TIC
La Comissió de Biblioteca està inte-
grada pel bibliotecari de junta –Ramon 
Alcoberro–, la gerent i el director de la 
Biblioteca. 

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

Altres comissions
Sempre que es considera necessari, la 
Junta delega en una comissió de treball, 
formada per membres de la Junta i de 
l’equip tècnic, l’impuls i seguiment d’un 
projecte o d’un tema concret. 

Al llarg de l’any 2013 han estat actives 
dues comissions: 

 – comissió @teneu Hub: integra-
da pel vicepresident primer –Lluís  
Reales−, dos vocals de la Junta Di-
rectiva –Guillem Carbonell i Bernat 
Dedéu–, la gerent, el director de la 
Biblioteca, el responsable de comuni-
cació i el responsable de l’àrea TIC. 
 
Aquesta comissió té per finalitat po-
tenciar l’Ateneu en el món virtual. Du-
rant el primer semestre de l’any, ha 
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tingut un gran dinamisme, ja que tenia 
com a primer objectiu la posada en 
funcionament d’un nou web (vegeu 
el capítol 2). La Comissió s’ha reunit 
periòdicament, amb més o menys fre-
qüència segons el punt en què s’ha 
trobat el projecte. 

 – comissió de negociació laboral:  
integrada pel secretari –Max Arias−, 
un vocal de la Junta Directiva  
–Josep Maria Carreras–, la ge-
rent i els tres treballadors delegats 
sindicals dels treballadors.   
 
Aquesta comissió es va crear el dar-
rer trimestre de 2012 amb l’objectiu 
d’elaborar un acord de millora labo-
ral per als treballadors de l’Ateneu 
per al període 2013-2015. La Comis-
sió va tancar la seva tasca el gener 
del 2013, una vegada signat l’acord, 
i posteriorment ha fet una reunió de 
seguiment anual.

Altres responsabilitats 
delegades per la Junta:
 – relació i coordinació de les   
tertúlies: Rosa Domènec i Manuel   
Baratech  
La seva tasca se centra a atendre 
els coordinadors de les tertúlies, així 
com valorar les noves propostes i 
sotmetre-les a la Junta per apro-
var-les (vegeu el capítol 3 –tertúlies-). 

 – atenció al soci: Teresa Ventura  
La seva tasca se centra a atendre les 
sol·licituds i suggeriments dels socis, 
així com proposar a la Junta les nor-
matives de funcionament intern. 

 – relació amb altres ateneus:   
Sergi Jover  
La seva tasca se centra a atendre les 
demandes d’altres ateneus i esta-

blir-hi les relacions que la Junta con-
sideri (vegeu el capítol 6 –relacions 
amb entitats).

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 
complicitats 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.

Des del 2013 el Consell Social el con-
forma un ampli ventall de persones, al-
gunes d’elles representants d’empreses 
i institucions, i d’altres a títol personal:

Salvador Alemany, 
president d’Abertis
Ramon Armadàs,
patró de la Fundació Damm
Josep Maria Coronas, 
president del Conservatori del Liceu 
Carles Duarte, 
president del CoNCA
Kim Faura, 
director general de Telefònica Catalunya 
Helena Guardans i Cambó, 
presidenta de Sellbytel Group 
Jaume Lanaspa, 
director executiu de la Fundació
La Caixa 
Joan-Josep López Burniol, 
notari 
Valérie Miles, 
editora de Granta
Miquel Molins, 
president de la Fundació Banc 
Sabadell 
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Josep Ramoneda, 
filòsof 
Ricardo Rodrigo, 
president de RBA Editores
Àngel Simón, 
president del Grup Agbar

El Consell es reuneix una vegada l’any 
de forma conjunta. Paral·lelament, al-
guns dels seus membres col·laboren 
individualment amb l’Ateneu perquè es 
puguin impulsar accions o projectes de-
terminats.

L’any 2013 es va reunir el 18 de març 
de 2013 i va tractar molt especialment 
sobre les vies i possibilitats d’aconse-
guir nous socis que facin de mecenes 
de l’Ateneu. 

L’ equip 
La millora de la gestió de l’Ateneu es 
basa en la professionalització i qualifica-
ció tècnica de l’equip humà, la qual va 
tenir un nou impuls l’any 2009 amb el re-
coneixement d’un responsable de cada 
àrea d’activitat i amb el treball continu 
per millorar l’eficiència i la coordinació 
de tots els treballadors. 

L’any 2013 s’han introduït diversos can-
vis dins l’equip humà perquè, sense 
augmentar la partida econòmica desti-
nada a aquest fi, es pogués afrontar el 
nou projecte @teneu Hub i optimitzar al-
gunes de les àrees de servei.

L’estructura funcional de l’equip, l’any 2013, ha estat la següent:
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Els canvis més remarcables s’han pro-
duït en la incorporació d’una persona a 
temps parcial, especialista en informàti-
ca, per tal de fer front a les necessitats 
tecnològiques creixents i al nou projecte 
@teneu Hub. Així mateix, s’han reforçat 
les funcions transversals de diverses 
persones de l’equip i s’ha consolidat 
l’àrea de serveis com un equip de re-
forç de les altres unitats, especialment 
la d’atenció als socis. 

En tancar l’any 2013, cada àrea la con-
formaven les persones següents: 

 – gerència:  
Eulàlia Espinàs

 – Àrea d’administració general:  
Judith Garcia (responsable d’àrea)

Comptabilitat:  
Àngels Anguera
Gestió de socis:  
Montserrat Llansola 
Manteniment:  
Xavier Salvadó (responsable)  
i Andrés Gracia. 
Serveis Generals:  
Montserrat Roig (responsable),  
Felip Artero, Manuela Cuesta,  
Pere Cusola, Joan Gual, 
José Márquez i Gemma Morera.

 – Àrea de coordinació cultural:   
Diana Cot (responsable d’àrea)

Comunicació:  
Daniel Corominas
Protocol:  
Montserrat Franquesa
Regidoria d’Espais:  
Jordina Prats
Tècnic d’audiovisuals:  
Lluís Barceló

 – Àrea de biblioteca i arxiu Històric:  
Lluís Vicente (director), 

Tècnics de biblioteca i auxiliars: 
Rubén Alcaraz, Elena Álvaro,  

Laia Amorós, Lluís Barràs, 
Marta Bilbeny, Montserrat 
Caparrós, Nuara López, Margarida 
Massó, Laura Nieto i Adán Server.
Processament Documental:  
Merche Blanco (responsable) 
Sistemes d’Informació i Tecnologia: 
Sergi Montes (responsable), Pablo 
Casas i Marc Reig –prèviament:  
Ester Bella. 

Incorporacions de reforç 
o substitució
Durant l’any 2013 s’han produït diverses 
incorporacions de caràcter temporal a 
l’equip, ja sigui per reforçar pics de fei-
na puntuals o bé per substituir baixes 
per malaltia:
 – Álex Fernández: tasques d’auxiliar  
de biblioteca, mitjançant un conveni 
de col·laboració de la Generalitat amb 
entitats.

 – Enric Muzàs: tasques de reforç a 
Manteniment.

Per acabar, han col·laborat amb l’equip 
durant l’any 2013, en períodes més o 
menys llargs, els estudiants següents:
 – Cristian Álvarez, estudiant del mòdul 
de Sistemes Microinformàtics i Xar-
xes de l’IES Esteve Terradas i Illa. 

 – Catalina Díaz, estudiant d’Història de 
la Universitat de Barcelona.

 – Joan Figa, estudiant del màster d’His-
tòria de la Ciència i Societat de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

 – Caralp Mariné, estudiant de Perio-
disme de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
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I ngressos
L’any 2013 els ingressos han estat 
un 0,45% inferior a la previsió d’inici. 
Aquest fet s’ha produït fonamental-
ment per tres raons: la davallada en els 
ingressos aportats per les adminsitra-
cions públiques i els patrocinadors, i 
també en els serveis que ofereix l’Ate-
neu, principalment el lloguer d’espais.

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. 

L’any 2012 es va consolidar aquesta 
tendència i l’any 2013 es fa més que evi-
dent, en ser el primer any sencer sense 
ingressos procedents de les matrícules 
dels cursos de l’Escola d’Escriptura. 

L’any s’ha tancat amb un 66,12% d’in-
gressos procedent de les quotes d’as-
sociats, un 8,47% procedent de la ven-
da de serveis (matrícules de tallers i cur-
sos, lloguers d’espais, etc.) i un 25,41% 
procedent d’aportacions externes (sub-
vencions i patrocinis). 

Aquest fet ajuda a enfortir l’entitat, ja 
que la seva dependència de recursos 
externs és molt reduïda. Alhora, però, 
posa l’accent en la necessitat de no per-

9asPectes 
econòMics 
el finançament de l’ateneu prové principalment dels recursos propis, 
especialment 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 de l’entitat, 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 2013, les aportacions econòmiques del sector públic, s’han reduït. 
tot i així, aplicant les mesures de reducció de la despesa necessàries, s’ha 
aconseguit tancar el pressupost corrent anual pràcticament sense dèficit.



 Subvencions i patrocinis

 Venda de serveis (cursos, lloguers, etc.)

 Quotes associats
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dre socis, la qual cosa fa que s’hagin de 
treballar intensament en els serveis i en 
la qualitat d’aquests. 

D’altra banda, aquest fet ha obligat, en 
gran manera, a vincular les despeses 
de l’entitat als ingressos. Això fa que 
determinats projectes sols es tirin en-
davant si s’obté prèviament el finança-
ment corresponent.

Subvencions públiques 
L’any 2013 les subvencions s’han cen-
trat en l’ajuda a l’activitat cultural i en 
projectes específics, com ja es venia 
fent l’any anterior.

S’han renovat alguns convenis anuals, 
però tots amb reduccions degudes a la 
cojuntura econòmica, i s’ha concorre-
gut a totes les convocatòries públiques 

12345678910A

Procedència dels ingressos (2013)

66,12% 

25,41%

8,47%

Convenis i subvencions per a l’activitat de l’Ateneu 2013

institució concePte quantitat

Ajuntament de Barcelona.  
Institut de Cultura de Barcelona

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

148.410,00 €

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

Conveni de col·laboració  
per a l’execució del programa  
general d’activitats.

64.000,00 €

Generalitat de Catalunya.  
Institut Català de les Empreses Culturals

Subvenció per a la realització  
de consultories per a entitats culturals.

1.605,50 €

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

Subvenció per a l’elaboració 
d’instruments de descripció de fons 
documentals custodiats en arxius

3.200,00 €

Diputació de Barcelona.  
Àrea de Biblioteques

Conveni per a la informatització  
de registres bibliogràfics.

15.000,00 €

TOTAL 232.215,50 €
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on, per un motiu o un altre, l’Ateneu es 
podia presentar: per organitzar deter-
minats cicles d’activitats, per processar 
documents concrets, per oferir algun ti-
pus de servei, per assessorar nous pro-
jectes, etc. Algunes d’aquestes subven-
cions s’han aconseguit, cap d’elles per 
la totalitat de l’import sol·licitat, i d’altres 
han estat denegades.

En total, les aportacions obtingudes per 
mitjà de les subvencions i convenis amb 
entitats públiques, en conjunt, s’han re-
duït en un 19,41% en relació amb les de 
l’any 2012. L’any 2013 s’han obtingut 
subvencions per valor de 232.215,50 €,  
mentre que l’any 2012 es van obtenir 
288.150 €. Aquesta davallada se suma 
a les davallades dels anys anteriors i es 
pot afirmar que des de l’any 2009, inici 
de la crisi econòmica, el conjunt de sub-
vencions ha davallat en un 50%.

Patrocinis privats
Els patrocinis privats han afavorit la rela-
ció de l’Ateneu amb nombroses empre-
ses del sector privat, fet que ha permès 
crear espais de cooperació més enllà de 
l’aportació econòmica en si mateixa.

L’any 2008, es va articular un sistema 
de patrocinadors anomenat Amics de 
l’Ateneu. Aquesta tipologia de patroci-

nadors, en funció de la seva aportació i 
implicació, reben de l’Ateneu una sèrie 
de serveis i un cert nivell de difusió. El 
sistema, en essència, s’ha mantingut al 
llarg d’aquests darrers anys, tot i que la 
seva incidència ha disminuït considera-
blement.

El 2013, seguint la constant dels últims 
temps, ha estat un any complicat per 
aconseguir nous patrocinis i, fins i tot, 
per mantenir-ne d’antics. D’altres, sen-
zillament, han disminuït l’aportació.

En conjunt, l’any 2013 els patrocinadors 
han aportat un total de 230.000 €, un 
0,43% més que l’any 2012 (229.000 €). 
Com en el cas de les subvencions, es 
pot afirmar que, en conjunt, els patroci-
nis han davallat en gairebé un 60% des 
del 2008, any en què es va assolir la xi-
fra més elevada de patrocinis per part 
de l’Ateneu amb 533.113,89 €. Tots els 
patrocinadors atribueixen la davallada a 
la conjuntura econòmica. 

Lloguer de sales
La política creixent de cessió i lloguer 
d’espais dels darrers anys, que havia 
arribat l’any 2012 a obtenir uns ingres-
sos de 33.040 €, s’ha reduït en un 30%, 
ja que el 2013 aquests han estat de 
23.070 €.

Patrocinadors per a l’activitat de l’Ateneu (2013)

entitat concePte quantitat

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

180.000,00 €

Fundació Damm Programació d’activitats dirigides al públic jove. 25.000,00 €

Fundació Banc Sabadell Edició del programa mensual d’activitats. 20.000,00 €

MasMedios Projecte @teneu Hub 5.000,00 €

TOTAL 230.000,00 €
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L’any 2013 hi ha hagut 102 ocupaci-
ons, de les quals 53 han estat cessions 
gratuïtes perquè han estat sol·licitades 
per col·lectius o entitats amb les quals 
l’Ateneu ha considerat oportú cooperar. 
Les 49 restants han estat de pagament, 
un 25% menys que l’any 2012 (66). S’ha 
de remarcar que una vintena de les sol-
licituds de lloguer rebudes no s’han po-
gut satisfer perquè l’espai estava ocupat 
per la mateixa activitat cultural de l’Ate-
neu, la qual cosa ens situaria en una de-
manda similar entre un any i l’altre. 

Premis
Cal destacar que l’any 2013 l’Ateneu 
ha rebut com a ingressos extraordinaris 
dos premis en metàl·lic: 1.500 € del pri-
mer premi en la categoria de mitjans de 
comunicació, que atorga la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, i 150 € per la 
menció especial al concurs de pòsters 
de les 2es Jornades Valencianes de Do-
cumentació.

Aquests ingressos, de valor sobretot 
simbòlic, han estat un estímul pel reco-
neixement que comporten per la feina 
feta.

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 in-
gressos, i aquesta fita, per tercer any 
consecutiu, s’ha aconseguit. Gràcies al 
seguiment proper dels ingressos i con-
trolant i ajustant les despeses de forma 
paral·lela als ingressos que s’obtenien, 
un any més s’ha pogut ajustar la despe-
sa als ingressos obtinguts.

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 ob-
jectiu tan important. 

En termes generals, les despeses del 
2013 han estat un 0,15% inferiors a la 
previsió d’inici. Aquesta disminució és 
fruit, fonamentalment, de la contenció 
de la despesa que s’ha anat aplicant al 
llarg de l’any, en observar la disminució 
dels ingressos.

A continuació, presentem les dades de 
liquidació del pressupost 2013, contras-
tant l’execució amb la previsió, junta-
ment amb el balanç de situació abreujat 
i el compte de pèrdues i guanys al tan-
cament de l’exercici, a 31 de desembre 
de 2013. 
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T ancament econòmic de l’any 2013  

Liquidació del pressupost de l’any 2013

ingressos
PressuPost 
aProvat 2013

PressuPost 
executat 2013

QUOTES 1.134.333,79 1.202.607,02

Quotes altes de socis 19.415,63 18.000,00

Quotes socis ordinaris individuals 991.749,65 985.562,22

Quotes socis ordinaris col·lectius 14.302,50 14.247,50

Quotes socis Escola d’Escriptura 108.866,00 184.797,30

SERVEIS ATENEU 97.305,72 85.409,43

Matrícules tallers i cursos AB 21.749,62 25.294,05

Lloguer de calaixos 10.328,92 9.867,20

Lloguer d’espais 34.220,28 23.071,19

Serveis Biblioteca 8.714,69 8.058,22

Ingressos per activitats 7.027,30 5.113,46

Marxandatge i venda llibres 1.159,80 234,00

Altres (minutes, honoraris, etc.) 14.105,11 13.771,31

ARRENDAMENTS 68.733,78 68.707,69

Restaurant ATN 33.522,06 33.593,24

Bar 14.918,40 14.782,80

Sertres (Moka) 9.790,68 9.829,00

5a planta (associacions) 10.502,65 10.502,65

SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS 267.567,50 232.215,50

Govern central 17.460,00 0,00

Generalitat de Catalunya 73.197,50 68.805,50

Diputació de Barcelona 28.500,00 15.000,00

Ajuntament de Barcelona - ICUB 148.410,00 148.410,00

PATROCINIS 259.000,00 230.000,00

Fundació La Caixa 180.000,00 180.000,00

Altres 79.000,00 50.000,00

TOTAL 1.826.940,79 1.818.939,64
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desPeses
PressuPost 
aProvat 2013

PressuPost 
executat 2013

RECURSOS HUMANS 1.076.800,75 1.092.798,14

Contractes laborals 1.001.956,11 1.017.502,48

Prevenció riscos laborals 3.049,26 3.272,80

Formació continuada 1.507,34 983,75

Substitucions i tasques reforç 1.877,65 4.749,62

Vigilància i seguretat 68.410,39 66.289,49

ASSEGURANCES 15.092,60 15.094,71

CONSERVACIÓ EDIFICI 194.010,59 200.641,79

Neteja 120.214,31 124.423,61

L’edifici al dia (reparacions i material) 30.400,00 34.138,61

Manteniments contractats 38.396,28 36.993,03

Taxes i impostos 5.000,00 5.086,54

SUBMINISTRAMENTS 124.696,20 109.839,01

Aigua 10.629,74 9.653,62

Electricitat 83.128,50 73.497,34

Gas 6.279,93 5.287,95

Telèfon 24.658,03 21.400,10

ADMINISTRACIÓ 37.667,83 38.610,61

Material administratiu 13.295,79 8.122,15

Trameses postals i paqueteria 2.620,19 2.894,36

Fotocòpies: lloguer fotocopiadores i còpies 10.598,72 11.306,19

Memòria anual 5.510,60 6.050,00

Centraleta telefònica (rènting) 2.642,53 2.608,68

Altres 3.000,00 7.629,23

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 51.247,03 60.066,60

Projecte @teneu Hub 20.000,00 24.995,26

Fungibles informàtica i manteniment web 14.175,00 13.554,04

Actualització programari 2.218,75 2.186,71

Preservació arxius digitals de l’Ateneu 6.166,00 10.643,31

Rènting ordinadors i servidor 8.687,28 8.687,28

RELACIONS INSTITUCIONALS 3.925,55 4.288,02

PROFESSIONALS SUPORT GESTIÓ 22.186,18 26.548,12

Auditors 6.300,00 7.504,81

Gestoria i assessoria laboral 8.446,42 8.443,38

Serveis jurídics i gestoria API 7.439,76 10.599,93
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COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS 59.185,89 63.900,71

Comptes i comissions 6.304,51 4.669,19

Pòlissa crèdit 4.881,38 4.481,52

Interessos bancaris per préstecs 48.000,00 54.750,00

COMUNICACIÓ GENERAL 31.053,00 27.183,06

Reportatges fotogràfics 2.672,74 2.296,42

Materials gràfics generals AB 8.286,97 7.493,50

Trameses i publicitat 17.004,82 15.798,36

Campanyes captació socis 3.088,47 1.594,78

BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 90.860,18 71.556,36

Subscripcions a publicacions periòdiques 20.000,00 19.553,10

Adquisició de fons nou 23.385,11 22.465,10

Serveis de custòdia de llibres 10.550,00 10.858,20

Catàlegs informatitzats 9.310,07 4.260,16

Preservació i restauració de fons 6.275,00 10.639,45

Material tècnic de Biblioteca 2.840,00 2.659,56

Gestió de donatius: taxació, transport... 1.750,00 0,00

Projecte Almirall (portal segle xix) 14.250,00 0,00

Serveis especials per als usuaris 2.500,00 1.120,79

PROGRAMACIÓ 120.215,00 113.681,68

Cicles organitzats per la Junta 19.700,00 20.621,67

Premi Crexells 13.975,00 13.192,48

Dies de portes obertes 2.865,00 3.563,37

Programació de les seccions 32.000,00 23.091,96

Tallers i cursos 9.000,00 12.437,93

Lloguer equipament tècnic 5.000,00 2.999,88

Materials de difusió de les activitats 37.675,00 37.774,39

TOTAL 1.826.940,79 1.824.208,81

RESUM INGRESSOS-DESPESES CORRENTS

INGRESSOS 1.826.940,79 1.818.939,64

DESPESES 1.826.940,79 1.824.208,81

RESULTAT 0,00 -5.269,17

AMORTITZACIONS / PROVISIONS 31.494,88

TOTAL RESULTAT EXERCICI -36.764,05
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Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2013

actiu saldo a 31.12.2013

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 de les activitats i altres comptes a cobrar 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

Passiu saldo a 31.12.2013

A. PATRIMONI NET 9.854.926,77

a-1) fons propis 3.651.825,16

I. Fons social 4.485.903,60

III. Excedents d’exercicis anteriors 0,00

VI. Aportacions per compensar pèrdues -797.314,39

V. Excedent de l’exercici -36.764,05

a-2) subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 6.203.101,61

B. PASSIU NO CORRENT 939.445,00

ii. deutes a llarg termini 939.445,00

 1. Deutes amb entitats de crèdit 936.045,78

 2. Altres deutes a llarg termini  3.399,22 

C. PASSIU CORRENT 674.266,68

ii. deutes a curt termini 391.444,34

 1. Deutes amb entitats de crèdit 182.325,55

 2. Deutes amb empreses del grup 209.118,79

iv. creditors per activitats i altres comptes a pagar 170.264,83

 1. Proveïdors 71.037,66

 2. Proveïdors, empreses del grup 15.947,40

 4. Personal 19.539,04

 5. Passiu per import corrent i altres deutes amb les administracions públiques 63.740,73

v. Periodificacions a curt termini 112.557,51

TOTAL PASSIU 11.468.638,45
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Compte de pèrdues i guanys abreujat  
a 31 de desembre de 2013

 saldo a 31.12.2013

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·laboracions 240.500,00

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

6. altres ingressos d’explotació 60.397,26

 a) Ingressos per 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

 a) Afectats a l’activitat pròpia 438.020,26

13. altres resultats 0,00

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



69

12345678910AEE

V aloració dels
objectius del 2013 
Per a l’any 2013 l’Ateneu s’havia propo-
sat tres grans objectius, amb un conjunt 
de 12 accions rellevants per aconse-
guir-los. 

El grau de consecució global, tal com 
s’exposa a continuació, es pot consi-
derar positiu, ja que tots els objectius o 
s’han acomplert totalment o bé se n’ha 
iniciat la seva consecució. 

OBJECTIU 1. 
Millorar els serveis als socis, 
accessibles i de qualitat.
1.1. implementar el projecte @te-

neu Hub, generant un nou 
web, difonent les activitats a 
la xarxa i formant agents de 
continguts entre els socis.  

La consecució d’aquesta propos-
ta es va establir en diverses fases, 
a realitzar durant 3 anys (2013-
2015). L’any 2013 s’ha dut a ter-
me la primera fase proposada, fo-
namentada en la creació del nou 
web, que permetrà generar els en-
torns participatius i de serveis en 
els propers anys. 

1.2. optimitzar els serveis i activitat de 
l’entitat, reduint-los en quantitat 
però fent que guanyin en qualitat. 
 
Per valorar la consecució d’aques-
ta acció, posem de relleu quatre 
aspectes: 

 – s’ha reduït el nombre d’acti-
vitats organitzades, mentre 
que han augmentat conside-
rablement les tertúlies, fet que  
mostra la gran acceptació dels 
formats més participatius.

 – la Biblioteca ha mantingut el 
volum de visitants i préstecs; 
també ha agilitzat el servei de 

10revisió 
d’objectius  
de l’any 2013 
i Plans  
Per al 2014
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novetats i desiderates, la qual 
cosa ha facilitat una reposta 
molt més ràpida a les peticions 
rebudes.

 – s’han rebut menys butlletes i 
correus electrònics a les bústies 
de suggeriments, la majoria dels 
quals eren suggeriments de mi-
llora i solament un terç queixes 
pròpiament dites.

 – el nombre de socis ha crescut 
en un 3%, aspecte que fa variar 
la tendència dels darrers anys.

1.3.  ampliar la participació al Pre-
mi crexells, obrint la partici-
pació a les biblioteques públi-
ques de tot Catalunya.  
 
Els lectors de les biblioteques pú-
bliques de Catalunya han pogut 
participar en la votació del Premi 
Crexells, a través dels seus clubs 
de lectura. La valoració per part 
d’aquests ha estat molt positiva i 
nous grups han comunicat el seu 
interès per sumar-s’hi el proper any.

OBJECTIU 2. 
Augmentar la repercussió  
i incidència en la vida civil de 
la ciutat i del país amb temes 
de debat cultural i de fons.
2.1.  Mantenir els cicles de màxima 

actualitat i que fomentin el de-
bat social. 

 Des de la Junta s’ha impulsat gai-
rebé un acte al mes de gran actu-
alitat pel moment del país i/o d’im-
portant ressò de les inquietuds dels 
ciutadans. Tots aquests actes han 
tractat de donar veu a les diferents 
visions que hi ha sobre aquests te-
mes i han tingut una acollida molt 
bona per part del públic.

2.2. Mantenir el nivell de presèn-
cia en els mitjans de comu-
nicació, posant un èmfasi es-
pecial en els continguts.  

 L’Ateneu ha aparegut als mitjans 
digitals i escrits pràcticament al 
mateix nivell que l’any 2012, amb 
una mitjana de pràcticament dues 
notícies per dia. Paral·lelament, 
amb la nova plataforma web, l’Ate-
neu ha treballat els continguts dels 
actes des d’una altra perspectiva 
(cròniques, gravacions, etc.) i els 
ha difós sistemàticament a través 
de la xarxa.

2.3. Potenciar el projecte almirall: 
Portal de Pensament i recerca 
del segle xix, amb la integració 
d’altres biblioteques patrimonials 
al Projecte per ampliar continguts, 
i difonent-lo en entorns de recerca 
i públics.  

Enguany, aquest projecte no ha 
aconseguit el finançament que fa 
possible l’ampliació del portal amb 
nous continguts. Tot i això, diver-
sos investigadors hi han continuat 
col·laborant amb la seva feina i el 
Projecte s’ha mostrat en diversos 
entorns professionals (congressos 
i publicacions), la qual cosa li ha 
fet guanyar visibilitat.

2.4.  impulsar el projecte guimerà 
(material de l’arxiu Històric de 
l’ateneu), amb el procés i la difu-
sió de l’Arxiu de la Paraula (repro-
duccions orals de les activitats de 
l’Ateneu del 1973 fins a l’actualitat).

 S’ha creat la plataforma Arxiu de 
la Paraula, la qual es va presen-
tar públicament a la tardor, amb 
prop de 400 cintes digitalitzades. 
Per als propers anys el repte és 
la digitalització de totes les cintes 
disponibles.
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OBJECTIU 3. 
Rigor i eficiència en 
l’organització i les finances.
3.1. impulsar l’eficiència i l’estalvi 

energètic.
 Durant l’any 2013, s’han estudiat 

diverses opcions per tal de millo-
rar l’eficiència energètica, i a partir 
de l’any 2014 la contractació dels 
consums energètics habituals in-
coporarà inversions i sistemes de 
control i eficiència, sense costos 
addicionals i, previsiblement, amb 
disminucions significatives en el 
consum a mitjà termini.

 
3.2.  Millorar la velocitat de connexió 

a internet, tant per fibra òptica 
com sense fils.  
Tot i ser un aspecte d’una impor-
tància vital per poder avançar en 
termes tecnològics i en el projecte 
@teneu Hub, no s’ha pogut dur a 
terme, ja que no s’ha aconseguit 
el patrocini previst. Malgrat tot, 
s’han efectuat millores en les líni-
es contractades i s’ha previst en el 
pressupost de l’any 2014. 

3.3. organitzar l’arxiu viu de l’en-
titat, creant l’Arxiu Administra-
tiu físic i electrònic, que permeti 
construir l’Arxiu Històric a mesu-
ra que es vagi generant.  

 Durant l’any 2013, s’ha dut a ter-
me la fase d’anàlisi de la situació, 
la formació de l’equip i l’elabora-
ció dels processos necessaris que 
han de facilitar la creació de l’Arxiu 
al llarg de l’any 2014 i garantir que 
es manté permanentment actualit-
zat posteriorment.

3.4.  adequar l’equip a les noves ne-
cessitats i serveis. 

 Durant l’any 2013, s’han efectuat 
diversos canvis que han facilitat 
l’assumpció de noves tasques 
per part de diverses persones de 
l’equip, fet que redueix la necessi-
tat de reforços externs i costos en 
hores extraordinàries.

3.5.  tancar el pressupost anual sen-
se dèficit, efectuant els controls 
necessaris i intensificant l’obten-
ció de recursos, tan propis com de 
patrocinadors.

  
L’any 2013 es pot dir que el pres-
supost s’ha tancat de forma equi-
librada, ja que presenta un dèficit 
lleu del 0,3%.

O bjectius i 
accions rellevants 
per a l’any 2014
S’han articulat 15 accions rellevants, 
d’acord amb els objectius establerts 
per a cada àmbit d’activitat, sota l’ob-
jectiu global de mantenir l’Ateneu com 
una institució de referència cultural amb 
el màxim d’eficiència i garantir la soste-
nibilitat.

Objectius i accions de l’àmbit 
general 
1.  implementar la segona fase del 

projecte @teneu Hub, desenvolu-
pant l’àmbit dels serveis i la gestió 
dels socis mitjançant el web, i fent 
possible la connectivitat en els es-
pais històrics de l’edifici.

2.  implementar el pla de treball de 
l’arxiu administratiu elaborat 
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l’any 2013, incloent-hi la creació 
d’un quadre homogeni de classi-
ficació dels documents, que faci-
liti la cerca i recuperació posterior 
de la informació, i la reorganitza-
ció dels documents ja existents 
d’acord amb aquest.

3.  celebrar el centenari de la Pri-
mera guerra Mundial, organit-
zant un cicle d’activitats amb les 
iniciatives que provinguin de les 
seccions, i realitzant una exposició 
dels documents que conté l’Arxiu.

4.  impulsar un nou àmbit de màr-
queting i qualitat de l’entitat, 
millorant la comunicació externa 
i interna, i ampliant les vies d’ob-
tenció de recursos.

Objectius i accions de l’àmbit 
de la programació cultura 
1.  Mantenir els cicles de màxima 

actualitat i que fomentin el de-
bat social mantenint els cicles de 
Junta ja iniciats, incorporant el nou 
cicle «Què pensa?», entrevistant 
persones rellevants de la socie-
tat catalana i organitzant el cicle 
«Futur(s)», conjuntament amb la 
Fundació la Caixa. 

2.  Mantenir i reforçar les activitats 
participatives dels socis i la ciu-
tadania en general, revisant la 
normativa de les tertúlies per tal 
de donar cabuda al màxim nom-
bre de tertúlies promogudes per 
grups de socis, mantenint les ac-
cions de portes obertes per donar 
a conèixer l’Ateneu a la societat i 
reforçant la participació de les bi-
blioteques públiques de Catalunya 
al Premi Crexells.

3.  facilitar entorns de coneixement 
compartit, mantenint els cursos ja 
iniciats i facilitant l’organització de 
seminaris temàtics d’estiu conjun-
tament amb altres agents.

Objectius i accions de l’àmbit 
de la biblioteca i l’arxiu
1.  Potenciar l’ús dels serveis i do-

cuments de la biblioteca, vin-
culant la promoció del fons a les 
activitats que tenen lloc a l’Ateneu 
i a l’actualitat, promocionant les 
novetats adquirides a través del 
web i millorant els procediments 
d’atenció als usuaris i a les sales 
de consulta.

2.  optimitzar els espais destinats 
a la col·lecció, traslladant part 
del fons dipositat en un magatzem 
extern al dipòsit cooperatiu GEPA 
del Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya i de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

3.  visualitzar les col·leccions sin-
gulars de l’arxiu i de la bibliote-
ca donant-los valor social, im-
pulsant dues noves campanyes 
d’«Apadrina un llibre!», incremen-
tant i difonent els continguts dels 
portals patrimonials (L’Arxiu de la 
Paraula i Projecte Almirall), i expo-
sant els fons d’arxiu singulars.

4.  organitzar les 3es jornades de 
Patrimoni bibliogràfic

Objectius i accions  
de l’àmbit de l’administració  
i organització 
1.  Millorar l’eficiència energètica, 

implementant el pla d’estalvi tre-
ballat durant l’any 2013, el qual in-
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clou els canvis de climatització i il-
luminació necessaris per fer pos-
sible l’estalvi en els consums, a 
més d’un sistema de control més 
acurat.

2.  Millorar els aspectes adminis-
tratius d’atenció als socis, reno-
vant la base de dades de socis i 
implementant millores en els pro-
cessos d’atenció directa i admin-
sitratius.

3.  revisar i millorar les instal-
lacions per donar un millor ser-

vei als socis i treballar amb més 
efectivitat, actualitzant les llicèn-
cies d’acord amb les noves nor-
matives de seguretat i protecció, 
reordenant els espais de part de 
les àrees de treball intern, actu-
alitzant l’equipament emprat per 
a activitats, tertúlies i formació, 
i efectuant les reformes per a les 
quals s’aconsegueixi el finança-
ment necessari.

4.  garantir una gestió econòmica 
eficient per tal de tancar el pres-
supost anual sense dèficit. 

P ressupost econòmic per a l’any 2014
INGRESSOS 

QUOTES 1.171.987,43

Quotes altes de socis 17.760,00

Quotes socis ordinaris individuals 982.232,00

Quotes socis ordinaris col·lectius 17.885,41

Quotes socis Escola d’Escriptura 154.110,02

SERVEIS ATENEU 124.427,37

Matrícules tallers i cursos AB 30.369,93

Lloguers d’espais i calaixos 31.995,70

Serveis Biblioteca 8.740,83

Jornades i seminaris 4.500,00

Cicle «Futur(s)» i ingressos per activitats 34.315,90

Marxandatge i venda llibres 400,00

Altres (minutes, honoraris, etc.) 14.105,00

ARRENDAMENTS 77.640,04

Restaurant 33.622,63

Bar 18.000,00

5a planta (associacions) 10.534,16

Altres locals i despatxos 15.483,25

SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS 235.994,80

Govern central 5.384,80

Generalitat de Catalunya 67.200,00

Diputació de Barcelona 15.000,00

Ajuntament de Barcelona 148.410,00
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PATROCINIS 267.804,64

la Caixa 180.000,00

Altres 87.804,64

TOTAL 1.877.854,27

DESPESES

RECURSOS HUMANS 1.098.971,50

Salaris (cost empresa) 1.032.225,76

Prevenció riscos laborals 3.282,62

Formació continuada 1.513,87

Vigilància i seguretat 61.949,26

ASSEGURANCES 19.237,88

CONSERVACIÓ EDIFICI 195.355,17

Neteja 121.085,17

Reparacions i material manteniment 30.000,00

Manteniments contractats a empreses 34.000,00

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

Piano (rènting) 9.570,00

SUBMINISTRAMENTS 108.923,17

Aigua 9.729,10

Electricitat 74.116,00

Gas 4.000,00

Telèfon 21.078,07

ADMINISTRACIÓ 31.669,53

Material papereria i fungible 9.000,00

Trameses postals i paqueteria 3.000,00

Fotocopiadora: lloguer i fotocòpies 8.227,00

Memòria anual 6.050,00

Centraleta telefònica (rènting) 2.642,53

Altres 2.750,00

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 65.290,08

Projecte @teneu Hub 32.000,00

Manteniment web i equips 14.217,53

Actualització programaris actuals 2.193,27

Preservació arxius digitals 8.192,00

Ordinadors i servidor (rènting) 8.687,28

DESPESES INSTITUCIONALS 9.387,33

Relacions institucionals 3.937,33

Eleccions (Junta i seccions) 5.000,00

Quotes associatives 450,00
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PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ 22.252,74

Auditors 6.318,90

Laboral: gestoria i assessoria 8.471,76

Serveis jurídics i gestoria API 7.462,08

COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS 56.800,00

Comptes i comissions 4.800,00

Pòlissa crèdit 4.000,00

Interessos bancaris 48.000,00

COMUNICACIÓ GENERAL 26.742,60

Reportatges fotogràfics 1.500,00

Materials gràfics generals 8.000,00

Trameses i publicitat 14.242,60

Atenció als socis: campanyes, visites, etc. 3.000,00

BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 84.292,81

Subscripcions a publicacions periòdiques 20.000,00

Compra de fons bibliogràfic 23.000,00

Serveis de custòdia de llibres 11.700,00

Manteniment catàlegs informatitzats 10.671,31

Conservació, restauració i preservació de fons 7.872,93

Material tècnic de Biblioteca 4.748,52

Gestió de donatius: taxació, transport... 500,00

Projecte Almirall (portal segle xix) 0,00

Serveis especials per als usuaris 1.300,00

Jornades i seminaris 4.500,00

PROGRAMACIÓ 158.931,46

Cicles organitzats per la Junta 20.360,90

Premi Crexells 16.000,00

Dies de portes obertes 3.600,00

Programació de les seccions 32.000,00

Cicle «Futur(s)» 29.000,00

Tallers i cursos 14.663,39

Lloguer equipament tècnic 4.000,00

Materials de difusió d’activitats 39.307,17

TOTAL 1.877.854,26

RESUM INGRESSOS-DESPESES CORRENTS

TOTAL INGRESSOS 1.877.854,27

TOTAL DESPESES 1.877.854,27

RESULTAT 0,00
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annexos
Relació detallada de les activitats  
organitzades per l’Ateneu 2013

Annex 1

 

gener acte ParticiPants assistència

08/01/13 Cicle «Les imatges de la 
ciència» - “El matrimoni de la 
química”

Agustí Nieto-Galan, professor d’Història 
de la Ciència de la Facultat de Filosofia  
de la UAB.

155

09/01/13 “Gènere i diversitat cultural: el 
repte de la bioètica”

Margarita Boladeras, catedràtica d’Ètica 
de la UB; Josefina Goberna, coordinadora 
del doctorat de l’Escola d’Infermeria de la 
UB, i Montserrat Guillaumet, responsable 
de l’àrea docent de l’Escola d’Infermeria 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Presenta: Miquel Osset.

70

11/01/13 Cicle «Quatre autors per a un 
nou segle» - “Le Havre”

  158

11/01/13 “Joves escriptors en temps 
de crisi”

Jordi Solé, filòleg català i editor a Voliana 
Edicions; Alex Vivaut, autor de Más allá de 
los dragones; Oleguer Homs, llicenciat en 
Comunicació Audiovisual i autor de Terra 
Promesa; Daniel Estorach, autor d’Hoy me 
ha pasado algo muy bestia; Ricard Viloca, 
llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses i escriptor amb el propòsit de 
publicar, i Gemma Amargant, diplomada 
en Magisteri, especialitat d’Educació 
Infantil, escriptora i alumna a Itinerari per 
a Narradors de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès.

70

12/01/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Concert d’Anna 
Urpina

Anna Urpina, violí. 115

12/01/13 Liceu Maragall - “El 
llenguatge dels subalterns”

Marta Doltra, catedràtica de Filosofia. 
Modera: Gonçal Mayos, president del 
Liceu Maragall.

32

13/01/13 Associació Massià Carbonell 
- Concert Marta Casals i 
Mariko Yokoyama, amb la 
pianista Viviana Salisi

Marta Casals i Mariko Yokoyama, amb  
la pianista Viviana Salisi.

220

14/01/13 Controvèrsies: l’Actualitat a 
Debat» - “Independentisme 
versus federalisme. Dos 
especialistes en dret 
constitucional debaten sobre 
el futur del país”

Hèctor López Bofill, professor de Dret 
Constitucional de la UPF, i Antoni Comín 
i Oliveres, filòsof i polític català. Modera: 
Josep Maria Carreras, membre de la Junta 
Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

215

15/01/13 “Enquestes electorals, ciència 
o política?”

Gabriel Colomer, politicòleg i exdirector 
del Centre d’Estudis d’Opinió.

14
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16/01/13 En Record de “Tomàs 
Garcés, ateneista, escriptor i 
periodista”

Dr. Sam Abrams, crític literari i poeta; Jordi 
Garcés, arquitecte; Valentí Soler Noguera, 
escriptor i curador de l’Obra completa 
Tomàs Garcés, i Joan Tarrida, director 
general de Galaxia Gutenberg. Modera: 
Lluís Reales, vicepresident de la Junta 
Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

87

17/01/13 “Recordant Carles 
Pirozzini. La construcció 
de la capitalitat cultural de 
Barcelona”

Maria Ojuel, autora del llibre La Barcelona 
prodigiosa de Carles Pirozzini (1852-1938), 
i Jordi Casassas, professor d’Història 
Contemporània de la UB.

35

18/01/13 Cicle «Quatre autors per 
a un nou segle» - “Copie 
conforme” (Còpia certificada)

  180

19/01/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - “Duo Dordal - 
Tàpies”

Dordal, Tàpies, duet de Guitarres. 65

19/01/13 Visita cultural a l’Acròpolis de 
Tàrraco

  49

21/01/13 Cicle «Les decisions del 
Quebec: els referèndums de 
1980 i 1995» - “El referèndum 
de 1995: esperances 
decebudes” / Projecció del 
documental Référendum. 
Prise deux/Take 2

Xavier Arbós, catedràtic de Dret 
Constitucional de la UB, i Marc Sanjaume, 
professor de Dret Constitucional de la 
UPF.

80

21/01/13 Cicle «Icones de la fotografia 
catalana» - “La fotografia que 
fou”

Oriol Maspons, fotògraf. 22

22/01/13 Cicle «Joan Sales» - “El poeta 
soldat”

D. Sam Abrams, poeta i crític literari,  
i Francesc Xavier Hernàndez, historiador 
i catedràtic de Didàctica de les Ciències 
Socials de la UB.

70

22/01/13 “El genocidi franquista a 
Extremadura”

Antonio Martin, advocat laboralista, 
Antonio Mayo, treballador metal·lúrgic  
i poeta, i Eduard Moreno, advocat.

62

23/01/13 Cicle «Violència de paper 
i violència de cel·luloide. 
Novel·la i cinema policíacs 
a la Barcelona dels anys 
50: Gabriel Ferrater, Mario 
Lacruz i Manuel de Pedrolo» 
- “L’’explosió’ Simenon a la 
Barcelona de 1950”

Laureà Bonet, professor titular numerari  
de la Facultat de Filologia de la UB.

28

24/01/13 Visita comentada a 
l’exposició «Explosió! El llegat 
de Jackson Pollock», a la 
Fundació Joan Miró

  20

24/01/13 “Albert Merino. Una proposta 
de videocreació”

Albert Merino, llicenciat en Belles Arts 
per la UB i la Kunsthochschule Berlin-
Weißensee, i Francesc Solà, ponent de la 
secció de Cinema de l’Ateneu Barcelonès.

70

25/01/13 Dia Internacional de 
l’Holocaust - “L’Holocaust a 
Barcelona”

Rosa Sala-Rose, historiadora. Presenta: 
Sergi Jover Rejsek, poeta i membre de la 
Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

100
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26/01/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Concert de 
Lluís Sintes

Lluís Sintes, baríton. 75

27/01/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - El Teatre 
instrumental

Formació dirigida pel prestigiós clarinetista 
Lorenzo Coppola.

90

28/01/13 Presentació d’El quadern gris, 
de Josep Pla. Edició crítica 
de Narcís Garolera

Lluís Bonada, periodista i estudiós de 
Josep Pla; Jordi Gracia, catedràtic de 
Literatura de la UB; Jordi Cornudella, 
filòleg i editor; Emili Rosales, escriptor i 
editor, i Narcís Garolera, autor de l’edició.

190

29/01/13 Cicle «Ciència en temps de 
recessió» - “La ciència a 
l’Amèrica Llatina: mapes i 
trajectòries”

Jesús Sebastián, investigador científic 
i consultor internacional del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC).

55

29/01/13 Cicle «L’Ateneu i la novel·la: el 
Premi Crexells» - “Joan Puig i 
Ferreter, El cercle màgic”

Guillem-Jordi Graells, president de l’AELC. 7

30/01/13 Cicle «ICGenHer» - “Però 
encara hi ha títols nobiliaris a 
Catalunya?”

Comte de Sert, Armand de Fluvià i 
Escorsa, president de la ICGenHer, i Pedro 
Moreno i Meyerhoff, doctor en Dret.

70

31/01/13 Cicle «Dijous Europeus» - 
“Debat sobre el balanç de 
la Presidència xipriota de la 
Unió Europea”

Antonis Toumazis, ambaixador de Xipre,  
i Anna Marcoulli, lletrada de la Presidència 
xipriota. Modera: Stefan Rating, advocat 
i ponent de la secció d’Estudis Polítics, 
Jurídics i Socials.

18

febrer acte ParticiPants assistència

01/02/13 Cicle «Quatre autors per a un 
nou segle» - “El silenci abans 
de Bach”

  102

01/02/13 Presentació del llibre 
Bombolles financeres i 
confusió informativa, de 
Joaquim Perramon

Joaquim Perramon, autor del llibre,  
i Iu Pijoan, inspector de Tributs.

40

02/02/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis culturals 
i postcolonials» - “Diàleg 
sobre Art, cinema i el fet 
(post)colonial”

Francis García Collado, professor de 
Filosofia i Cultura a la FUB (Fundació 
Universitària del Bages), i Enrique Fuentes 
Goyanes, professor de Teoria i Història de 
l’Educació de la URV. Presentació: Gonçal 
Mayos, professor de Filosofia de la UB  
i president del Liceu Maragall.

20

04/02/13 Presentació del llibre La copla 
rebelde, de José Luis Ruiz 
Castillo

Amb lectures de: Llum Ventura, Aigua 
Maria i César Larriba. Música de: Salvador 
Comalada, piano, Szolt Hernadi, guitarra, 
Thais Hernández, cantant de flamenc  
i Manel Barceló.

65

05/02/13 “Ignacio Castro Rey, Miguel 
Morey i Oriol Leyra conversen 
sobre la societat i la barbàrie”

Ignacio Castro Rey, Miguel Morey  
i Oriol Leyra.

63



79

12345678910AEE

06/02/13  “On vas amb les banderes 
i avions...: els moviments 
ciutadans i la seva influència 
política”

Arcadi Oliveres, president de Justícia i 
Pau; Ada Colau, portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca; Carme 
Forcadell, presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana, i Agustí Uribe, 
president d’ACCEIP. Modera: Stefan 
Rating, advocat.

240

06/02/13 Aula Oberta d’Història Oral 
- “Assumpció Carandell de 
Goytisolo, mestra oberta a 
noves formes de pensar”

Assumpció Carandell, mestra; Bernat 
Castany, ponent de la secció d’Història; 
Enric Crusat, llicenciat en Història de l’Art, 
i Francesc Fontboté, professor d’institut 
de batxillerat.

25

07/02/13 En Record de “L’abat Marcet” Josep Massot i Muntaner, monjo  
de Montserrat, i Francesc Fontbona, 
historiador de l’art. Amb l’actuació  
de la Coral Antics Escolans de Montserrat. 
Joaquim Ferrer, polític i historiador. 
Presidiran l’acte: Josep M. Soler, abat de 
Montserrat, i Francesc Cabana, president 
de l’Ateneu Barcelonès.

310

09/02/13 Visita guiada al Palau Güell i a 
la Pedrera

  14

10/02/13 Associació Massià Carbonell 
- Concert de violí i piano

Helena Muñoz, violinista, i Albert Jiménez, 
pianista.

170

12/02/13 Cicle «L’Ateneu i la novel·la: el 
Premi Crexells» - “Miquel Llor, 
Laura a la ciutat dels sants 

Lluïsa Julià, crítica literària i assagista. 55

12/02/13 Aula SOS Monuments- “En 
defensa del Port Vell de 
Barcelona”

Joan Alemany Llovera, professor de 
Política Econòmica i Estructura Econòmica 
Mundial de la UB; Xavier Moreno, capità 
de la marina mercant; Itziar Gonzàlez, 
arquitecta; Francesc Magrinyà, enginyer 
de Camins, Canals i Ports, i Salvador 
Tarragó, arquitecte i president de SOS 
Monuments.

70

13/02/13 Ateneistes Singulars - “Arnau 
Puig i Grau”

Arnau Puig i Grau. Modera: Pep Montes, 
periodista.

37

14/02/13 “Jornades Jordi Solé Tura: 
pensament i compromís 
polític (1956-1983). Context i 
condicionants”

José Luís Martín Ramos, Giaime Pala, 
Carmen Claudín i Salvador Giner,  
Pere Vilanova, Ramon Alquézar, Marina 
Subirats, Francesc de Carreras, Isidre 
Molas i Borja de Riquer.

100

15/02/13 “Jornades Jordi Solé Tura: 
pensament i compromís 
polític (1956-1983). Context i 
condicionants”

Joan Subirats, Joaquim Sempere, Josep 
Maria Castellet, Jordi Borja, Montserrat 
Comas d’Argemir, Carme Cebrián, Xavier 
Folch, Joan Vintró, Eliseo Aja, Nicolás 
Sartorius, Miquel Roca, Eulàlia Vintró, 
Marc Carrillo i Emèrit Bono.

150

16/02/13 Visita cultural al castell de 
Castellet i al Museu Casa 
Barral

  53

18/02/13 Cicle «Quatre autors per a 
un nou segle» - “Shan zha 
shu zhi lian” (Amor sota l’espí 
blanc)

  118
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19/02/13 Cicle «Les imatges de 
la ciència» - “La mirada 
microscòpica”

Alfons Zarzoso, professor de Filosofia de 
la UAB i conservador del Museu d’Història 
de la Medicina de Catalunya. Interpretació 
en llengua de signes (FESOCA).

68

19/02/13 Cicle «Joan Sales» - “Una 
llengua per a la novel·la 
(Coromines-Sales)”

Enric Sòria, escriptor, i Vicent Sanchis, 
periodista. Modera: Bernat Dedéu, 
membre de la Junta Directiva.

64

19/02/13 “Qui era i què pensava Leo 
Strauss?”

Gregorio Luri, autor d’Erotismo y 
prudencia. Biografía intelectual de Leo 
Strauss, i Jordi Sales Coderch, professor 
de Filosofia Teorètica i Pràctica de la UB. 
Modera: Agustín Serrano de Haro.

35

20/02/13 Cicle «Violència de paper 
i violència de cel·luloide. 
Novel·la i cinema policíacs 
a la Barcelona dels anys 
50: Gabriel Ferrater, Mario 
Lacruz i Manuel de Pedrolo» 
- “L’’Escola de Barcelona’ 
policíaca: novel·les, obres de 
teatre, pel·lícules”

Laureà Bonet, professor titular numerari  
de la Facultat de Filologia de la UB.

30

21/02/13 Visita comentada a 
l’exposició «Què pensar. Què 
desitjar. Què fer»

  12

21/02/13 “Filosofia i amistat. Un 
homenatge a Manuel Cruz”

Manuel Cruz, filòsof; Joan Barril, escriptor 
i periodista, i les filòsofes Fina Birulés 
i Victòria Camps. Presenta: Ramon 
Alcoberro, professor de Filosofia de la 
UdG. Clourà l’acte Raimund Herder, editor.

67

22/02/13 Cicle «La cultura i les arts 
en el pou de la crisi» - Taula 
rodona: “ARCOMadrid 2013”

Josep Maria Martí Font, periodista i 
escriptor, i Toni Rodríguez Yuste, ponent 
d’Arts Plàstiques de l’Ateneu.

12

22/02/13 «Segon cicle de música 
catalana Joan Manén» - 
“Jacint Verdaguer: el poeta i 
els seus músics”

Beatriz Jiménez, soprano; Maria Teresa 
Garrigosa, soprano; Anna Tobella, 
mezzosoprano; David Alegret, tenor; 
Daniel Blanch, piano, i Quimet Pla, 
rapsode.

186

23/02/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis 
culturals i postcolonials» - 
“Psicologització de la cultura”

Albert Llorca, professor de Sociologia 
de a UAB. Presentació: Gonçal Mayos, 
professor de Filosofia de la UB i president 
del Liceu Maragall.

21

23/02/13 Visita guiada al Palau Güell i a 
la Pedrera

  14

24/02/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Crossing Lines 
Ensemble

Crossing Lines Ensemble 90

25/02/13 Cicle «Ciència i Tradició: 
com hem deshumanitzat la 
recerca?» - Cinefòrum: Man 
To Man (Home a Home)

Ferran Iniesta, historiador d’Àfrica de la 
UB, i Manel Plana, tècnic de museus. 
Modera: Stefan Rating, advocat.

110

26/02/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Alart Quartet

Alart Quartet 55
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27/02/13 “Dotzè aniversari del Dia 
d’Andalusia a l’Ateneu: 
poetes andalusos a 
Catalunya”

Recital poètic a càrrec de: Felipe 
Aranguren, Dolores de la Cámara, 
Concha Garcia, Abelardo Gil, Elizabet 
Gimeno, Jose Membrive i J. L. Ruiz. 
Recital poèticomusical a càrrec de: Sara 
Fernández, rapsoda; A. González Vilena, 
cantautor, i José Romero, acordionista. 
Presentadors: Antonina Rodrigo, 
escriptora, i Bernat Castany, ponent de la 
secció d’Història.

100

27/02/13 Presentació del llibre La 
tecnòpolis catalana 1900-
1936, de Josep Maria Cortès 
Martí

Dídac Ramírez, rector de la Universitat de 
Barcelona.

15

28/02/13 Nou Cinema Alemany Inèdit - 
Sturm (Tempesta)

  164

MarÇ acte ParticiPants assistència

02/03/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Murtra 
Ensemble

Miquel Ramos, clarinet; Bernat Bofarull, 
violí; Laia Puig, violoncel, i Àlex Ramírez, 
piano. Conferència prèvia de Benet 
Casablancas.

55

02/03/13 XXI Seminari sobre la 
Traducció a Catalunya - 
“Traducció i autoria”

Joan Sellent, traductor; Guillem-Jordi 
Graells, president de l’AELC; Anna 
Casassas entrevista a Dolors Udina, 
professora de Traducció de la Facultat 
de Traducció i Interpretació de la UAB; 
Pau Vidal, escriptor i traductor; Joan 
Francesc Mira, escriptor i traductor; Lluís 
Comes, traductor; Pau Joan Hernàndez, 
novel·lista, i Rosa Agost, professora del 
Departament de Traducció i Comunicació 
de la Universitat Jaume I.

160

04/03/13 En Record de “Lluís 
Domènech i Montaner”

Borja de Riquer i Permanyer, catedràtic 
d’Història Contemporània de l’UAB, i Lluís 
Domènech Girbau, arquitecte i biògraf 
de Lluís Domènech i Montaner. Presenta: 
Oriol Bohigas i Guardiola, arquitecte 
i president de l’Ateneu (2003-2011). 
Modera: Lluís Reales, vicepresident primer 
de l’Ateneu Barcelonès.

93

05/03/13 “Carl Faust, mecenes 
alemany de les ciències de la 
natura a Catalunya”

Maria Elvira, professora de la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
i documentalista de la Fundació Carl 
Faust; Eva Gonzàlez Sastre, experta en 
art i conservació patrimonial, i Josep 
Maria Camarasa, biòleg i historiador 
de la ciència. Modera: Lluís Reales, 
vicepresident primer de l’Ateneu 
Barcelonès.

37

05/03/13 Aula Oberta d’Història Oral - 
“Albert Jané, un apassionat 
defensor de la llengua”

Albert Jané, gramàtic i escriptor; Bernat 
Castany, ponent de la secció d’Història; 
Enric Crusat, llicenciat en Història de l’Art, 
i Francesc Fontboté, professor d’Història 
d’IES.

31
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06/03/13 Cicle «La cultura i les arts 
en el pou de la crisi» - “La 
cultura com a negoci”

Josep Maria Martí Font, periodista  
i escriptor.

20

06/03/13 Cicle «Història i mite» - “Els 
mites grecs, entre el desordre 
i l’escriptura”

Emilio Suárez de la Torre, catedràtic de la 
UPF; Jaume Almirall, professor de la UB; 
Ramon Alcoberro, bibliotecari de l’Ateneu, 
i Francesc Guardans, vicepresident de 
l’Institut Cambó.

94

07/03/13 Nou Cinema Alemany Inèdit» 
- Unter dir die Stadt (Al 
dessota de la ciutat)

  230

07/03/13 “Stalingrad, la ciutat de totes 
les guerres”

Eduard Moreno, advocat. Presenta: Bernat 
Castany, ponent de la secció d’Història.

67

08/03/13 “Dia Internacional de la Dona: 
dona i crisi” - Projecció de la 
pel·lícula Io sono Li

Maria Badia, diputada al Parlament 
Europeu, i Pilar de Torres, vicepresidenta 
segona de l’Ateneu Barcelonès.

120

09/03/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Concert de 
Lluís Sintes (baríton) i Pau 
Damià Riera (piano)

Lluís Sintes, baríton, i Pau Damià Riera, 
piano.

75

09/03/13 Visita guiada a la casa Batlló - 
“Tertúlia lliure d’arquitectura”

  13

10/03/13 Associació Massià Carbonell 
- Concert de Rocío Sevares 
(violoncel) i Núria Galvañ 
(piano) 

Rocío Sevares, piano, i Núria Galvañ, 
violoncel.

120

11/03/13 “Maragall traduït” Alfred Sargatal, ponent de la secció 
de Llengua i Literatura; Eugènia Serra, 
directora de la Biblioteca de Catalunya; 
Francesco Ardolino, director de la revista 
Haidé; Maria Dolça Tormo, directora de la 
revista Haidé, i Francesc Parcerisas, poeta 
i traductor.

41

11/03/13 Presentació del llibre El 
crepuscle de les caixes, de 
Francesc Cabana

Francesc Cabana, president de l’Ateneu 
Barcelonès; Antoni Castells i Oliveres, 
catedràtic d’Hisenda de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB, i Carles 
Sudrià i Triay, catedràtic d’Història 
Econòmica de la Facultat d’Economia  
i Empresa de la UB.

141

12/03/13 Cicle «Ciència i Tradició: 
com hem deshumanitzat la 
recerca?» - “De la saviesa no-
dual al símbol: d’Anaximandre 
i Plató a Aristòtil”

Josep Maria Gràcia, arquitecte. Modera: 
Stefan Rating, ponent de la secció 
d’Estudis Polítics, Jurídics i Socials de 
l’Ateneu Barcelonès.

31

12/03/13 Cicle «L’Ateneu i la novel·la: 
el Premi Crexells» - “Carles 
Soldevila, Valentina”

Núria Santamaria, professora de Filologia 
Catalana de la UAB.

8

13/03/13 Cicle «Violència de paper 
i violència de cel·luloide. 
Novel·la i cinema policíacs 
a la Barcelona dels anys 50: 
Gabriel Ferrater, Mario Lacruz 
i Manuel de Pedrolo» - “El 
grup ‘Seix Barral’ i la ficció 
criminal”

Laureà Bonet, professor titular numerari  
de la Facultat de Filologia de la UB.

14
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13/03/13 Cicle «Les imatges de la 
ciència» - “La fotografia de la 
vida”

Carlos Tabernero, professor de Filosofia 
de la UAB.

42

14/03/13 Nou Cinema Alemany Inèdit 
- Nichts ist besser als gar 
nichts (Res és millor que res 
en absolut)

  228

14/03/13 “Una conversa amb Gentil 
Puig-Moreno”

Enric Larreula, escriptor; Salvador Giner, 
president de l’IEC, i Gentil Puig.

70

16/03/13 Visita cultural a Montserrat   29

17/03/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - El Teatre 
Instrumental

El Teatre Instrumental i el seu director,  
el clarinetista Lorenzo Coppola.

115

18/03/13 Cicle «ICGenHer» - “Com 
estudiar la personalitat a 
través de la lectura del rostre. 
Herència i personalitat”

Lluís Mellado i Covas, llicenciat en 
Matemàtiques per la UB i diplomat en 
Morfopsicologia per l’ISMB.

70

18/03/13 Presentació del llibre Art i 
filosofia, del Liceu Maragall

Miguel Morey, catedràtic de Filosofia de 
la UB; Marta Doltra, secretària del Liceu 
Maragall; Isabel Casanellas, professora 
d’IEM, i Gonçal Mayos, titular de Filosofia  
i president del Liceu Maragall.

21

19/03/13 “El Kant desconegut: 
l’Enciclopèdia Filosòfica”

Josep Olesti, doctor en Filosofia de la 
UdG, i Cristina Montiel i Josep Borrell, 
llicenciats en Filosofia i editors de 
Palamedes. Lectura de textos del llibre: 
Elies Barberà.

70

21/03/13 Nou Cinema Alemany Inèdit 
- Das Lied in mir (La cançó 
en mi)

  240

21/03/13 Dijous Europeus - “La dècada 
de Xi Jinping: Europa i la 
nova cúpula del PC xinès”

Dolors Folch, directora de l’Escola 
d’Estudis de l’Àsia Oriental, i Minkang 
Zhou, professor d’Estudis d’Àsia Oriental 
de la UAB. Modera: Octavi A. Grau.

15

21/03/13 “La batalla de Muret (1213) 
i els canvis d’orientació 
política de la Corona 
catalanoaragonesa”

Josep Maria Salrach i Marés, catedràtic 
d’Història Medieval de la UPF.

70

23/03/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis culturals 
i postcolonials» - “El món i la 
cultura vistos des de la Xina”

David Murillo. 27

23/03/13 Visita guiada a la cripta de la 
Colònia Güell - “Tertúlia lliure 
d’arquitectura”

  14

24/03/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Crossing Lines 
Ensemble

Crossing Lines Ensemble. 115
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abril acte ParticiPants assistència

02/04/13 Cicle «Cinema i Salut» - “La 
fascinació de la por” - 
Projecció d’Ansiktet (El rostre)

Carlos Tabernero, professor de Filosofia 
de la UAB.

91

03/04/13 Cicle «Itineraris Salvador 
Espriu» - “Interpretació 
biogràfica de Salvador 
Espriu”

Agustí Pons, periodista i autor de la 
biografia Espriu, transparent.

70

04/04/13 Aula Oberta d’Història Oral 
- “Enrique Badosa, poeta i 
periodista”

Enrique Badosa, escriptor; Bernat 
Castany, ponent de la secció d’Història; 
Enric Crusat, llicenciat en Història de l’Art, 
i Francesc Fontboté, professor d’Història 
d’IES.

20

04/04/13 Cicle «Lliçons sobre 
Barcelona» - “La modernitat 
de la ciutat antiga”

Oriol Bohigas, arquitecte; Josep Maria 
Carreras, economista, i Itziar Gonzàlez, 
arquitecta i urbanista. Moderador de 
les sessions: Lluís Domènech i Girbau, 
arquitecte i president d’Arquitectes per 
l’Arquitectura (A×A).

200

05/04/13 «Segon cicle de música 
catalana Joan Manén» - 
«Chansons et melodies: 
catalans sota la influència 
francesa”

Elena Copons, soprano, i Jordi Armengol, 
piano.

129

06/04/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis culturals 
i postcolonials» - “Identitat: 
universal, precària...?”

Sílvia Rodríguez, assistenta social, i Sasha 
Volkoff, membre del Centre Mundial 
d’Estudis Humanistes.

27

08/04/13 “Xerrada al voltant de 
Rusiñol”

Sergi Belbel, director artístic del TNC,  
i Margarida Casacuberta, professora de 
Filologia i Comunicació de la UdG.

65

09/04/13 Cicle «Cinema i Salut» 
- “Històries d’àtoms”- 
Projeccions d’A is for Atom (A 
és un àtom) / The war game 
(El joc de la guerra)

Xavier Roqué, professor de Filosofia  
de la UAB.

64

09/04/13 Cicle «L’Ateneu i la novel·la: 
el Premi Crexells» - “Mercè 
Rodoreda. Aloma”

Carme Arnau, crítica literària. 58

10/04/13 Ateneistes Singulars - “Josep 
Maria Vilalta”

Josep Maria Vilalta. Modera: Pep Montes, 
periodista.

100

11/04/13 Cicle «Itineraris Salvador 
Espriu» - “D’una vella i 
encerclada terra”

Rosa Delor, doctora en Filologia Catalana 
i directora de l’edició crítica de les Obres 
Completes de Salvador Espriu.

85

12/04/13 Cicle «L’art i la cultura visual 
de masses: el còmic» - 
“Censura entre vinyetes”

Vicent Sanchis, periodista. 42

12/04/13 Cor La Xantria Cor La Xantria. 75

13/04/13 Cor La Xantria Cor La Xantria. 85

13/04/13 Visita guiada a l’Exposició 
Universal de 1888, el Castell 
dels Tres Dragons i el Palau 
de la Música Catalana

  13
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14/04/13 Associació Massià Carbonell 
- Concert de piano de Jordi 
Castellà

Jordi Castellà, piano. 160

15/04/13 Concert extraordinari - Alart 
Quartet

Alart Quartet. 70

16/04/13 Tribuna Ateneu - “A 
Barcelona, la cultura és 
capital”

Xavier Trias, alcalde de Barcelona; 
Francesc Cabana, president de 
l’Ateneu Barcelonès, i Pilar de Torres, 
vicepresidenta segona de l’Ateneu 
Barcelonès. 

85

16/04/13 Cicle «Cinema i Salut» - “La 
màquina de la fi del món” - 
Projecció de Dr. Strangelove 
or: how I learned to stop 
worrying and love the bomb 
(Telèfon vermell, volem cap a 
Moscou?)

Agustí Nieto, professor de Filosofia  
de la UAB.

101

16/04/13 “El magisteri 
lingüisticocultural de 
Ramon Llull a la corona 
catalanoaragonesa”

Pere Villalba, director de l’Arxiu Lullianum, 
i Bernat Castany, ponent de la secció 
d’Història.

20

17/04/13 “Un homenatge a Carles M. 
Espinalt en el 20è aniversari 
de la seva mort”

Carme G. Camins, professora de 
Psicologia i Grafologia de la URL; 
Salvador Brulles i Moragues, professor 
de Psicoestètica; Miquel Arbós i Abadal, 
primer president del Comitè Olímpic de 
Catalunya; Enric Borràs, editor, i Frank 
Dubé, músic. 

70

17/04/13 Presentació del llibre Pujol 
Catalunya. El consell de 
guerra a Jordi Pujol, d’Enric 
Canals

Jordi Pujol; Enric Canals, autor, i Josep 
Lluch, editor de Pòrtic.

241

18/04/13 Cicle «Itineraris Salvador 
Espriu» - “El llegat clàssic en 
l’obra de Salvador Espriu. Les 
Antígones”

Eduard Juanmartí, autor de Lectura 
d’’Antígona’ de Salvador Espriu.

70

18/04/13 Cicle «Lliçons sobre 
Barcelona» - “L’Eixample, 
gresol i centre de Barcelona”

Miquel Corominas, arquitecte i professor 
de l’ETSAB; Borja de Riquer, catedràtic 
d’Història de la UAB; Zaida Muixí, 
professora de l’ETSAB, i Joan Majó, 
president del Cercle per al Coneixement 
i ministre d’Indústria (1985-1986). 
Moderador de les sessions: Lluís 
Domènech i Girbau, arquitecte i president 
d’A×A.

140

19/04/13 “La relació entre Catalunya i 
Espanya”

Maria Badia, diputada al Parlament 
Europeu; Wolfgang Kreissl-Dörfler, diputat 
al Parlament Europeu; Jordi Font, llicenciat 
en Geografia i Història; Antoni Castells, 
catedràtic d’Hisenda de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB, i Àngel 
Ros, alcalde de Lleida. Presentador: 
Josep Maria Carreras, ponent de la secció 
d’Economia. Acte organitzat amb la 
col·laboració del Fòrum Cívic.

280

19/04/13 Dia del Padrí   28
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20/04/13 Visita guiada a l’Exposició 
Universal de 1929, 
Casaramona i el Palau 
Nacional.

  4

21/04/13 Concert extraordinari - Festa 
de l’Arxiduc: Vespres d’Arnadí

Elies Barberà, Adrià Aubert, actors; Eva 
Narejos i Peio Otano, ballarins; Vespres 
d’Arnadí, orquestra barroca. Direcció 
Musical i clavicèmbal: Dani Espasa. 
Direcció Escènica i Dramatúrgia: Josep 
Lluís Guardiola.

31

22/04/13 Cicle «Ciència i Tradició: 
de la saviesa a les ciències 
experimentals» - “Art, 
espiritualitat i avantguardes 
modernes”

Manel Plana, tècnic de museus. Modera: 
Stefan Rating, advocat.

12

23/04/13 Diada de Sant Jordi - 
Proclamació de les tres 
obres finalistes del XLII Premi 
Crexells i lectura en veu alta 
de fragments de les novel·les 
escollides

  3555

24/04/13 “Exploradors al segle XXI, 
vigència del naturalisme”

Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista 
i guia d’expedicions (Grup d’Orígens 
Humans, UOC).

50

25/04/13 Dijous Europeus - Debat 
sobre “Grândola, vila 
europeia: viatge i present de 
Portugal”

Álvaro José de Mendonça e Moura, 
ambaixador de Portugal, i Josep Sánchez 
Cervelló, degà de la Facultat de Lletres  
i catedràtic d’Història Contemporània de la 
URV. Modera: Stefan Rating, advocat.

40

25/04/13 Cicle «Itineraris Salvador 
Espriu» - “Espriu i la música”

Miquel Desclot, escriptor. 74

26/04/13 «Segon cicle de música 
catalana Joan Manén» - 
“Dues grans sonates  
per a violoncel i piano”

Oriol Aymat, violoncel, i Albert Guinovart, 
piano.

130

27/04/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis culturals 
i postcolonials» - “Marxismes 
a la redescoberta de la 
cultura”

Ricard Gómez-Ventura, catedràtic de 
Filosofia de l’IEM, i Joan Morro, doctor en 
Filosofia de la UB.

27

27/04/13 Visita cultural a la Colònia 
Sedó i la Manresa patrimonial

  43

29/04/13 “Perill de bombardeig.  
Els refugis a Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta”

Agustí Giralt i Daniel Cortijo, historiadors, 
i Bernat Castany, ponent de la secció 
d’Història.

70

30/04/13 Cicle «Cinema i Salut» - 
“Benvinguts a la teràpia” 
- Projecció de The man with 
two brains (L’home amb dos 
cervells)

Fernando Vidal. 125
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Maig acte ParticiPants assistència

02/05/13 Cicle «Itineraris Salvador 
Espriu» - “El narrador 
escamotejat”

Vicenç Pagès, escriptor. 55

06/05/13 Cicle «L’art i la cultura visual 
de masses: el cinema» -  
“El cinema dins del marc de 
la història de l’estètica i la 
cultura”

Romà Gubern, catedràtic emèrit de 
Comunicació Audiovisual i Publicitat  
de la UAB.

45

06/05/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Alart Quartet

Alart Quartet. 69

06/05/13 Cicle «El col·leccionisme» 
- “Un museu del cinema 
a Barcelona és possible? 
La col·lecció Josep Maria 
Queraltó”

Josep Maria Queraltó, membre d’honor 
de l’Acadèmia del Cinema Català, i Ricard 
Marco, membre del Cercle Cartòfil de 
Catalunya.

90

07/05/13 Preestrena del documental 
Reconèixer Borrell

Aleix Gallardet, director del documental; 
Jordi Ambròs, director del programa  
El documental, de Televisió de Catalunya,  
i productor executiu de Reconèixer Borrell, 
i Miquel Molins, doctor en Història i Teoria 
de l’Art Contemporani i president de la 
Fundació Banc Sabadell.

170

07/05/13 “Xocatologia experimental” Claudi Mans, professor de la Facultat de 
Química de la UB. 

63

08/05/13 Nou cicle «Paraula de cinèfil» 
- The Man Who Shot Liberty 
Balance (L’home que va matar 
Liberty Valance)

Itziar Gonzàlez Virós, arquitecta. 78

08/05/13 “L’hegemonia de la CNT a 
Catalunya durant la primera 
meitat del segle XX”

Ferran Aisa, escriptor. 47

08/05/13 Presentació del llibre ¿Hacia 
dónde ir?, de Jaume Barallat

Jaume Barallat; Ramon Alcoberro, ponent 
de la secció de Filosofia de l’Ateneu, i 
Gonçal Mayos, professor de Filosofia de 
la UB.

14

09/05/13 “Una lliçó de la doble 
transició de Txèquia i 
Eslovàquia. Més enllà del PIB: 
el benestar”

Àlex Costa, economista, i David Royo, 
estadístic.

32

09/05/13 “Passat, present i futur  
de les polítiques culturals  
a Catalunya”

Ignasi Aragay, director adjunt de l’Ara; 
Xavier Rubert de Ventós, filòsof; Yvonne 
Griley Martínez, del Departament de 
Presidència de la Generalitat., i Josep M. 
Roig, director de la Revista de Catalunya.

78

10/05/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Concert d’Anna 
Urpina

Anna Urpina, violí, i Àlex Ramírez Gama, 
piano.

35

11/05/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis culturals 
i postcolonials» - “Dilemes  
de la producció postcolonial 
del saber”

Lluís Roca Jusmet i Jesús Artiola Ruhí, 
catedràtics de Filosofia de l’IEM. Presenta: 
Gonçal Mayos, president del Liceu 
Maragall.

32



88

ANNEXOS
A

11/05/13 Visita guiada a l’Hospital  
de Sant Pau i a l’exterior  
de la Sagrada Família

  5

11/05/13 Jornada “Poesia, estat de la 
qüestió”- Taula rodona ‘Petits 
però grans editors’ / Taula 
rodona ‘Criticar el crític’ / 
Trobada blocaires / Trobada 
traductors aliats

David Castillo, poeta; Jordi Marrugat, 
crític; Josep M. Ripoll, crític; Judit Díaz 
Barneda, traductora; Jordi Mas López, 
traductor; Xavier Montoliu, traductor; 
Arnau Pons, traductor; Dolors Udina, 
traductora; Dolors Sàrries, de l’editorial 
Meteora, i Toni Clapés, de Cafè Central. 
Presentador: Dr. Sam Abrams.

320

12/05/13 Associació Massià Carbonell 
- Concert de clarinet i piano

  131

13/05/13 Off Tribuna Ateneu - “Cultures 
disruptives”

Jordi Sellas, director general de Creació 
i Empreses Culturals de la Generalitat 
de Catalunya. Presenta: Bernat Dédeu, 
membre de la Junta Directiva de l’Ateneu 
Barcelonès.

33

13/05/13 Controvèrsies: l’Actualitat  
a Debat - “Treballem contra 
els desnonaments”

Carme Trilla, economista i cap de l’Àrea 
Social de Càritas Barcelona; Joana 
Suñer, tècnica bancària i cap del Servei 
de Mediació en l’Habitatge de Càritas 
Diocesana de Barcelona, i Carmen Ortiz, 
jutgessa de primera instància i instrucció 
dels Jutjats de Sant Feliu de Llobregat. 
Modera: Roberto Coll Vinent.

41

14/05/13 XLII Premi Crexells de 
novel·la - Cicle «Coneix 
l’autor i la seva obra» -  
No et miris el Riu

Jordi Fernando, director de l’editorial 
Meteora, i Mònica Batet, autora del llibre.

15

14/05/13 Aula Oberta d’Història Oral - 
“Cati Serrano, una dona  
que no ha deixat de sentir  
la utopia”

Cati Serrano, directora tècnica (1992-
2001) de la revista Ateneu; Bernat 
Castany, ponent de la secció d’Història; 
Enric Crusat, llicenciat en Història de l’Art, 
i Francesc Fontboté, professor d’Història 
d’IES.

30

14/05/13 Presentació del llibre Bernat 
el Coix, d’Enric Vila Casas

Agustí Bassols Parés, advocat, jurista  
i polític.

81

15/05/13 Nou Cicle «Paraula de cinèfil» 
- Drive

Fernando Peracho, director de la Galeria 
Valid Foto.

75

16/05/13 Dijous Europeus - Debat 
sobre “Seguirem Aziz?: 
l’avenir de les nostres 
hipoteques”

Pau Llonch, representant de les PAH; 
Ignasi Fernández de Senespleda, advocat, 
Catalunya Caixa; Robert Mathiak, cap 
d’Infraccions al Dret dels Consumidors, 
DG de Justícia, Comissió Europea; 
Dionisio Moreno Trigo, advocat de 
Mohamed Aziz, i Guillem Soler i Solé, jutge 
de primera instància. Moderador: Stefan 
Rating, advocat.

47
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17/05/13 Projecció del documental  
La barbacoa

Alberto Díez Michelena, director general 
de l’Asociación Nacional de la Defensa 
Animal (Madrid); Ángeles Parra, directora 
de BioCultura i presidenta de l’Asociación 
Vida Sana; Carlos López, president 
de l’ong Libera; Enric Urrutia, director 
i productor del documental i editor 
del diari Bio Eco Actual, i José López 
Pérez, periodista, cinèfil, musicòleg i 
directorfundador de la publicació de 
premsa digital Nosolocine. Modera: Lluís 
Reales, vicepresident primer de l’Ateneu 
Barcelonès.

96

18/05/13 “Música per la inclusió” 
- Estrena del documental 
Línia addicional, codirigit 
per Guillem Beltran, Germán 
Martínez i Vicky Benítez

  180

21/05/13 XLII Premi Crexells de 
novel·la - Cicle «Coneix 
l’autor i la seva obra» - 
Sense alè

Àlex Susanna, poeta, i Josefa Contijoch, 
autora del llibre.

20

21/05/13 Presentació del llibre digital 
Justícia ciutadana. Per 
una nova justícia catalana, 
d’Elisabet Ferran 

Elisabet Ferran, coordinadora de la 
nova col·lecció Campus per la Pau; 
Germà Gordó, conseller de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya; Pere Fabra, 
vicerector de la UOC; Santiago Vidal, 
magistrat de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, i Eduard Vinyamata, director 
del Campus per la Pau.

95

22/05/13 Nou cicle «Paraula de cinèfil» 
- The Shootist  
(L’últim pistoler)

Josep Cots, llibreter. 63

22/05/13 “El desenvolupament durable 
i l’homo economicus: 
marginalització del concepte 
de diversitat cultural”

Marie-Hélène Parizeau, professora de la 
Université Laval-Quebec.

32

23/05/13 “Menorca i la candidatura 
a Patrimoni Mundial de la 
Cultura Talaiòtica”

Margarita Orfila Pons, presidenta de 
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 
i catedràtica d’Arqueologia a la Universitat 
de Granada.

27

23/05/13 Jornada Internacional 
«Kierkegaard i les Arts» - 
“Kierkegaard e a música: a 
seriedade de um melómano 
convicto” / “Kierkegaard i 
la crítica literària: la prosa 
d’Andersen”

Elisabete M. Sousa, del Centre de Filosofia 
da Universidade de Lisboa, i Begonya 
Sáez, professora de la UAB.

40
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23/05/13 Cicle «Lliçons sobre 
Barcelona» - “Un pas més 
respecte a les dues orelles de 
Barcelona”

Maria Rubert de Ventós, doctora 
arquitecta i professora titular d’Urbanisme 
a l’ETSAB; Joan Parcerisa, urbanista; 
Salvador Rueda, director de l’Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona,  
i Francesc Magrinyà, professor del 
Departament d’Infraestructura del 
Transport i del Territori de la UPC. 
Moderador: Lluís Domènech i Girbau, 
arquitecte i president d’A×A.

76

24/05/13 Projeccions Videoart: Boom! 
Boom! En avant la musique

  25

24/05/13 «Jornada Internacional 
Kierkegaard i les Arts» 
- “Kierkegaard i les arts 
plàstiques” / “Kierkegaard  
i el cinema: Dreyer i Lars von 
Trier”

Darío González, professor de la University 
of Conpenhaguen. Laura Llevadot, 
professora de la UB.

44

25/05/13 Visita cultural al castell 
templer de Miravet i l’espai 
de la Batalla de l’Ebre

  50

25/05/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Moviments i estudis culturals 
i postcolonials» - “Raça, 
colonialitat i postcolonialitat”

Leonardo Franceschini, professor i autor 
de Decolonizzare la cultura, i Yanko 
Moyano, becari doctoral de la UB. 
Presenta: Gonçal Mayos, president  
del Liceu Maragall.

27

26/05/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - El Teatre 
Intrumental

El Teatre Instrumental. 100

27/05/13 Cicle «Ciència i Tradició: 
com hem deshumanitzat 
la recerca?» - “La lògica 
aristotèlica, la invenció 
enginyera i la lògica no-dual”

Arcadi Rojo, antropòleg (cultures 
informàtiques) iniciat en Xivaisme 
Caixmirià. Modera: Stefan Rating, advocat.

40

27/05/13 Òpera en Català Bernat Dedéu, filòsof i músic; Albert 
Ferrer, crític musical; Núria Viladot, autora; 
Jesús Rodríguez Picó, autor; Lluís Sintes, 
baríton, i Alfred Rodríguez Picó, narrador.

115

27/05/13 Cicle «ICGenHer» - “Una 
anàlisi genètica del sistema 
de cognoms catalans”

Francesc Calafell, doctor en Biologia  
i professor de la UPF, i Armand de Fluvià  
i Escorsa, president de la ICGenHer.

64

28/05/13 XLII Premi Crexells de 
novel·la - Cicle «Coneix 
l’autor i la seva obra» -  
La dona que es va perdre

Julià Guillamon, periodista i crític literari,  
i Marina Espasa, autora del llibre.

14

28/05/13 Cicle «Pensem Europa» - 
“Finançament alternatiu  
a l’era digital: crowdfunding  
i xarxes d’intercanvis”

Javier Ramos, investigador de la 
Universitat de Zurich i de la UPF, i Andreu 
Honzawa, coordinador de projectes a 
Social Trade Organisation. Modera:  
Pere Almeda, jurista, politòleg i membre 
del Consell Assessor de la FCE.

42

28/05/13 Aula SOS Monuments - 
“Alternatives a la massificació 
del Parc Güell”

Albert Arias, Isabel Artigas, Carles Baiges, 
Vicenç Cassal i Maricarmen Tapia.

45

29/05/13 Cicle «Paraula de cinèfil» - 
Sanxia haoren (Natura Morta)

Toni Valero, historiador de l’art i galerista. 90
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29/05/13 Presentació del llibre El frutal 
del adiós, de Guillem Vallejo

Guillem Vallejo; José Luis García Herrera, 
poeta, i Amàlia Sanchís, editora.

65

30/05/13 L’Ou com Balla   2550

30/05/13 Visita comentada a 
l’exposició Insomnia,  
de la Fundació Joan Miró

  7

juny acte ParticiPants assistència

03/06/13 Tribuna Ateneu - “La força de 
l’Educació”

Irene Rigau, consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. Presenta: 
Pilar de Torres, vicepresidenta segona de 
l’Ateneu Barcelonès.

56

03/06/13 Presentació del II Manifest 
Fènix Ateneu

Elisabeth Ferran, Joan Antoni Romaguera  
i Guillem Grau.

17

04/06/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013l» - Alart Quartet

Alart Quartet. 50

05/06/13 Visita comentada a 
l’exposició “L’Òpera, una 
reflexió”

  8

05/06/13 “Defensar la societat amb 
Foucault? Una conversa 
sobre el poder i nosaltres”

Miguel Morey, catedràtic de la UB; Alícia 
García Ruiz, investigadora de la UB, i 
Ramon Alcoberro, professor de la UdG.

47

05/06/13 Presentació del llibre L’Estat 
ecològic, de Santiago 
Vilanova

Santiago Vilanova; Xavier Garcia, 
periodista i escriptor, i Bernat Castany, 
doctor en Filosofia i ponent de la secció 
d’Història.

24

06/06/13 Aula Oberta d’Història Oral 
- “Joaquim Carbó, una vida 
dedicada a l’ensenyament 
de la llengua i la literatura 
catalanes”

Joaquim Carbó, escriptor; Bernat Castany, 
ponent de la secció d’Història; Enric 
Crusat, llicenciat en Història de l’Art, i 
Francesc Fontboté, professor d’Història 
d’IES.

15

08/06/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Concert de 
Lluís Sintes

Lluís Sintes, baríton, i Pau Damià Riera, 
piano.

67

08/06/13 Festival simfònic Cor Jove de l’Orfeó Català. 140

09/06/13 Apunts al natural   78

09/06/13 Associació Massià Carbonell 
- Concert de piano

Talgat Kurmankulov i Laura Iacovache-
Pana, pianistes.

130

11/06/13 Cicle «L’art i la cultura 
visual de masses: les arts 
escèniques»

Marc Sala, tenor. 60

11/06/13 Cicle «El laboratori de Babel» 
- “Com s’anomena un color? 
Cultura i fisiologia a les 
categories lingüístiques”

Andrea Baronchelli, Northeastern 
University de Boston.

54

11/06/13 “L’any 1962: aparició del llibre 
Justificació de Catalunya, 
de Josep Armengou, amb 
l’Apèndix de Joan Fuster”

Joaquim Auladell, professor emèrit  
de la UB.

17



92

ANNEXOS
A

12/06/13 Cicle «Del paper a la pantalla» 
- “David Pastor”

David Pastor, guionista i director. 
Presentació a càrrec de Ferran 
Viladevall, coordinador del Centre 
de Desenvolupament de Guions de 
Cine i Televisió i professor de l’Escola 
d’Escriptura.

48

13/06/13 “Spinoza i l’ètica” Josep Olesti, professor de la UdG. 
Presenta i modera: Sílvia Fortuño, membre 
del Grup d’Estudis Spinozians.

37

13/06/13 Presentació del llibre 
Soluciones a la(s) crisis,  
de Carme Lafay

José Membrive, editor d’Ediciones 
Carena, i Joaquim Perramon, economista 
i escriptor.

10

13/06/13 Cicle «Lliçons sobre 
Barcelona» - “Barcelona: 
metròpoli expansiva o 
indecisió metropolitana”

Joan Busquets, arquitecte, catedràtic 
d’Urbanisme de la UPC i professor GSD 
de la Universitat de Harvard; Juli Esteban, 
arquitecte i urbanista; Jordi Borja, geògraf 
i urbanista; Joan Trullén, vicepresident 
de Planificació Estratègica de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona; Vicent 
Guallart, arquitecte en cap de Barcelona,  
i Francesc Muñoz, director de 
l’Observatori de la Urbanització de la 
UAB. Modera: Lluís Domènech i Girbau, 
arquitecte i president d’A×A.

101

14/06/13 «Segon cicle de música 
catalana Joan Manén» - “A 
l’entorn d’Enric Granados”

Lluís Rodríguez Salvà, piano. Presentador: 
Xavier Chavarria.

122

15/06/13 XIV Marató de Poesia en 
Acció

  48

15/06/13 Visita cultural a la ruta 
modernista de Canet de Mar

  44

16/06/13 Visita comentada a 
l’exposició «Arxiu Bolaño. 
1977-2003», del CCCB

  4

17/06/13 “Frenologia, rostre i caràcter: 
Analitzar la manera de ser a 
través de l’estudi del rostre”

  63

18/06/13 “Atapuerca: una manera de 
fer ciència”

Oliver Hochadel, científic titular de la 
Institució Milà i Fontanals del CSIC 
Barcelona.

58

19/06/13 “Quin futur té el nostre 
sistema de pensions?”

Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita 
d’Economia Aplicada de la UB i doctora 
per la London School of Economics; Sergi 
Jiménez-Martín, professor titular de la 
UPF, investigador del CRES i membre 
de FEDEA, i Marisol González Novoa, 
actuària d’assegurances i sòcia de Valora 
Actuarios.

76

19/06/13 Presentació del poemari 
Bressol de tots els blaus, de 
Montserrat Gallart

Montserrat Gallart; Carles Cervelló, 
escriptor i editor, i Tònia Passola, poeta.

25

19/06/13 Presentació del llibre La 
Barcelona de ferro. A propòsit 
de Joan Torras Guardiola

Assumpció Feliu Torras, besnéta de 
J. Torras i coeditora del llibre, i els 
arquitectes David Garcia i Jordi Rogent, 
dos dels autors del llibre.

38
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20/06/13 Debat dels candidats a degà 
del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona

  71

20/06/13 “Contribució de les editorials 
a la història de la cultura a 
Catalunya”

Felipe Aranguren, sociòleg; M. Martínez, 
periodista i editor; José Membrive, editor 
d’Ediciones Carena; Vicenç Palomares, 
professor i codirector de Bruguera als 
anys seixanta, i Bernat Castany, ponent  
de la secció d’Història.

38

21/06/13 XLII Premi Crexells de 
novel·la - Revetlla Literària

  250

22/06/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013»

Àlex Ramírez Gama, piano. Bernat 
Bofarull, violí.

41

25/06/13 Projecció del documental  
Por qué?!

  92

25/06/13 Aula SOS Monuments - 
“Dignifiquem la Rambla de 
Barcelona”

Emanuela Bove, arquitecta i membre 
d’Accions Urbanes; Manuel Delgado, 
antropòleg i professor de la UB, i 
Salvador Tarragó, vicepresident de SOS 
Monuments.

68

26/06/13 Ateneistes Singulars -  
“Joan Josep López i Burniol, 
notari i escriptor”

Joan Josep López i Burniol, notari  
i escriptor. Conducció de l’acte:  
Pep Montes, periodista.

87

27/06/13 Presentació del llibre 
Buscando nuestro momento 
Eureka

Ada Parellada, Javier Valero, Viviane 
Launer, Gabriel Gutiérrez i altres autors 
del llibre. Moderació: M. Teresa Caparrós, 
editora.

60

juliol acte ParticiPants assistència

02/07/13 Presentació del projecte  
@teneu Hub

  100

03/07/13 Juliols Joves - “Nit de poesia 
al jardí romàntic de l’Ateneu”

Núria Martínez Vernis, Nú Miret, Carles 
Rebassa i Francesc Garriga.

160

04/07/13 “La factura econòmica de 
l’energia”

Carles Riba, enginyer industrial. 57

08/07/13 Cicle «El laboratori de 
Babel» - “El coneixement 
entre barrots. Per què hi ha 
centenars de científics a les 
presons del món?”

Joan Úbeda, director de Media 3.14. 55

09/07/13 “Burca i dignitat. Sobre la 
prohibició del burca a l’espai 
públic”

Olga Domínguez Sorribes, filòsofa, màster 
en Ètica i Filosofia Política a la UB i 
investigadora en temes de multiculturalitat. 
Presentació: Ramon Alcoberro, ponent 
de la secció de Filosofia de l’Ateneu 
Barcelonès.

80

09/07/13 Clàssics Inoblidables - Aband Aband. 170

09/07/13 Presentació del llibre  
El abuso del poder, de Josep 
Maria Loperena

  74
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10/07/13 Juliols Joves - Projecció  
dels documentals Barcelona 
era una fiesta i Festival Canet 
Rock

  38

10/07/13 Juliols Joves - Berlinist Marco Alba, piano, teclats i veu; Luigi 
Gervasi, harmònium, teclats i cors; 
Gemma Gamarra, veu, autoharp i 
marxophone; Caterina Martí, violí; Silvia 
Hernández, violí i cello; Joan Piqué, baix,  
i Alfredo Bella, bateria. 

125

11/07/13 “La transició energètica 
del segle XXI aplicada a 
Catalunya”

Ramon Sans, enginyer industrial. 59

13/07/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Cor La Xantria

Cor La Xantria. 48

13/07/13 Visita cultural a la Badalona 
romana i al monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra

  39

14/07/13 Cicle «Artistes residents 
2012-2013» - Cor La Xantria

Cor La Xantria. 62

15/07/13 Cicle «El laboratori de Babel» 
- “La força de Babel”

Joan Úbeda, director de Media 3.14  
i autor del documental.

63

16/07/13 Presentació del llibre En un 
racó de la memòria, de Marta 
Mitjans

Marta Mitjans; Josep Maria Vall, editor; 
Mar Tomàs, escriptora i professora 
de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, i Inmaculada Fernández, 
presidenta de la Federació Catalana 
d’Associacions de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer.

150

17/07/13 Juliols Joves - “Mad Men, 
Breaking Bad, Game of 
Thrones, Black Mirror o In the 
flesh, en el punt de mira”

Ivan Pintor, professor de Tendències del 
Cinema Contemporani, Història del Còmic 
i Evolució dels Llenguatges Visuals a la 
UPF.

160

18/07/13 “Per què tenim tan poca 
eòlica a Catalunya?”

Jaume Morron, gerent d’EolicCat. 32

18/07/13 Presentació del llibre Contra-
diccions, de Beth Galí

Beth Galí, Pere Portabella, Xavier Rubert 
de Ventós, Gemma Sendra i Ramon Folch.

140

24/07/13 Juliols Joves - Una pistola en 
cada mano

Tomàs Aragay, guionista, i alguns dels 
actors. 

370

25/07/13 “Fotovoltaica: autoconsum a 
l’abast de tothom”

Jaume Serrasolses, secretari de SEBA. 61

25/07/13 Crossing Lines Ensemble. 
Itineraris de progrés

Crossing Lines Ensemble. 80

26/07/13 Presentació del disc En 
el nombre de Bach, de la 
pianista Eulàlia Solé

Eulàlia Solé, pianista. 120
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seteMbre acte ParticiPants assistència

12/09/13 Conferència commemorativa 
de l’Onze de Setembre -  
“Els protagonistes del 1714: 
Casanova, Villarroel  
i Moragues”

Francesc Serra, doctor en Història per la 
UAB.

230

16/09/13 “Walter Benjamin, acte amb 
motiu de l’aniversari de la 
seva mort” - Quién mató a 
Walter Benjamin...

Ramon Alcoberro, ponent de la secció 
de Filosofia; David Mauas, director del 
documental, Alfred Sargatal, ponent de la 
secció de Llengua i Literatura, i Francesc 
Solà, ponent de la secció de Cinema.

210

17/09/13 “Spinoza III: finit i infinit” Felipe Martínez Marzoa, catedràtic de la 
UB, i Juanjo García.

60

18/09/13 Controvèrsies: l’Actualitat 
a Debat - “Catalunya 
independent?”

Xavier Vidal-Folch, periodista d’El País 
i escriptor; Vicenç Villatoro, escriptor, 
periodista i director de l’Institut 
Ramon Llull. Moderador: Lluís Reales, 
vicepresident primer de l’Ateneu 
Barcelonès.

212

18/09/13 Presentació del llibre  
La Universitat de Barcelona 
i el Parlament de Catalunya, 
d’Albert Balcells

Albert Balcells; Jordi Casassas, catedràtic 
de la UB, i Maria Teresa Ferrer, editora.

43

19/09/13 Visita comentada a 
l’exposició «Tàpies des de 
l’interior»

  16

19/09/13 Cicle «Horitzó 2020: el 
projecte del catalanisme 
polític en l’horitzó de la 
integració política europea»

Ernest Maragall, vicepresident de la 
Fundació Catalunya Europa; Jordi Pujol, 
president del Centre d’Estudis Jordi Pujol, 
i Lluís Reales, vicepresident primer de 
l’Ateneu Barcelonès. Hi intervingueren: 
Antoni Comín, professor d’ESADE i 
exdiputat al Parlament; Ferran Requejo, 
catedràtic de Ciència Política a la UPF,  
i Mònica Terribas, periodista i professora 
de la UPF. Moderador: Antoni Gutiérrez-
Rubí, assessor de comunicació i consultor 
polític.

310

21/09/13 «Festival Àsia» -  
“Tamar McLeod Sinclair”

Tamar McLeod Sinclair, cantant, 
compositora i artista.

240

21/09/13 Sortides culturals - Visita 
cultural al Tren del Ciment

  38

22/09/13 «Festival Àsia» - «Grup 
Tarighat, گروهیقت , música 
tradicional d’Iran”

Germans Tarighat i artistes convidats. 240

25/09/13 Presentació del llibre L’ull 
blau de Sibèria, de Santiago 
Vilanova

Santiago Vilanova i Xavier Garcia, 
periodista i escriptor.

20

26/09/13 Cicle «Dijous Europeus» - 
Debat sobre “Les senderes 
d’Àngela: cap on duen les 
eleccions alemanyes?”

Bernhard Brasack, cònsol general 
d’Alemanya, i Leo Wieland, corresponsal 
del Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Moderador: Stefan Rating, advocat.

50
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26/09/13 Aula Oberta d’Història Ora 
l- “Pere Basté Berenguer, 
un voluntari de 15 anys a la 
Guerra Civil”

Pere Basté Berenguer, comercial; Bernat 
Castany, ponent de la secció d’Història; 
Enric Crusat, llicenciat en Història de l’Art, 
i Francesc Fontboté, professor d’Història 
d’IES.

16

30/09/13 Conferència inaugural -  
“La discreta presència de les 
dones a l’Ateneu”

Pilar de Torres, vicepresidenta segona de 
l’Ateneu Barcelonès.

131

octubre acte ParticiPants assistència

03/10/13 Presentació del llibre Xirinacs 
i l’estafa de la transició, de 
Lluís Busquets

Alfred Bosch, escriptor i diputat d’ERC  
al Congrés dels Diputats, i Izaskun Arretxe, 
directora editorial d’Ara Llibres.

50

03/10/13 Cicle: «Horitzó 2020: el 
projecte del catalanisme 
polític en l’horitzó de la 
integració política europea»

Miquel Caminal, professor de Teoria 
Política de la UB; Joan Manuel Tresserras, 
professor del Departament de Mitjans, 
Comunicació i Cultura de la UAB, i 
Josep Maria Vallès, catedràtic emèrit de 
Ciència Política de la UAB. Moderador: 
Joan Colomines, professor de Ciències 
Polítiques de la UB.

181

07/10/13 “Actualitat de Paul Ricoeur 
(1913-2005): antropologia i 
ètica”

Pere Sols, doctor en Filosofia; Begoña 
Rua, doctoranda en Filosofia, i Albert 
Llorca Arimany, doctor en Filosofia.

49

08/10/13 “Una dona silenciada: Maria 
Teresa Toral. La repressió 
de Franco contra el món 
científic”

Antonina Rodrigo García, escriptora; 
Joaquim Sales, catedràtic emèrit de 
Química Inorgànica de la UB, i Gregori 
València, investigador de l’Institut de 
Química Avançada de Catalunya (CSIC).

62

08/10/13 Aula SOS Monuments - 
“Recuperem els espais 
públics de Barcelona: ús i 
abús del Parc de Collserola”

Josep Maria Panadero, expert en 
Geografia Física i en l’estudi dels 
paisatges; Oleguer Farràs i Jané, del 
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 
- Ecologistes de Catalunya i membre de 
la Plataforma Cívica per a la Defensa de 
Collserola, i Marià Martí i Viudes, director 
gerent del Consorci del Parc de Collserola. 
Moderadora: Jacqueline Jacquet, de SOS 
Monuments.

70

10/10/13 Aula Oberta d’Història Oral - 
“Estanislau Torres: una vida 
dedicada a la reconstrucció 
nacional a través de la 
novel·la”

Estanislau Torres, escriptor; Bernat 
Castany, doctor en Filosofia; Enric Crusat, 
llicenciat en Història de l’Art, i Francesc 
Fontboté, professor d’Història d’IES.

15

13/10/13 Concert de l’Associació 
Massià Carbonell

  42

14/10/13 En Record d’Ignasi Agustí 
- “Novel·lista, periodista i 
poeta”

Sergi Doria, periodista i autor del llibre 
Ignacio Agustí, el árbol y la ceniza; Rafael 
Borràs, editor i fundador de la Penya 
Ignasi Agustí, i Jordi Agustí, paleontòleg 
i fill d’Ignasi Agustí. Modera: Manuel 
Baratech, membre de la Junta Directiva.

56
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15/10/13 “Diàlegs sobre la 
independència”

Hèctor López Bofill, professor de Dret 
Constitucional de la UPF i autor del 
llibre La trama contra Catalunya; Patricia 
Gabancho, periodista i escriptora, i Roger 
Buch, politòleg i escriptor.

70

16/10/13 “L’Arxiu de la Paraula. La veu 
i el testimoni de les activitats 
de l’Ateneu des de 1970” 
(presentació del portal)

Carles Santacana, professor d’Història 
i cap del Departament d’Història 
Contemporània de la Universitat de 
Barcelona, i Ramon Alcoberro, bibliotecari 
de la Junta.

36

17/10/13 Cicle «Horitzó 2020: el 
projecte del catalanisme 
polític en l’horitzó de la 
integració política europea»

Miquel Iceta, president de la Fundació 
Rafael Campalans; Ignasi Llorente, 
consultor en Comunicació i exportaveu 
d’ERC, i Vicenç Villatoro, director de 
l’Institut Ramon Llull. Moderador: Antoni 
Gutiérrez-Rubí, assessor de comunicació  
i consultor polític.

70

18/10/13 The Big Van Theory - 
“Científics sobre rodes”

The Big Van Theory. 240

19/10/13 Open House   450

19/10/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Poder(s) en la societat 
contemporània»

Gonçal Mayos, professor de Filosofia 
de la UB i president del Liceu Maragall, 
i Albert Llorca, professor de Sociologia 
a l’EUTDH de la UAB i vicepresident del 
Liceu Maragall.

16

19/10/13 Visita cultural als grans 
monestirs del Ripollès

  51

22/10/13 “Paco Fernández Buey: per la 
tercera cultura”

Salvador López Arnal, matemàtic i filòsof; 
Jorge Riechmann, professor de la UAM; 
Jordi Mir, professor associat de la UPF, 
i Miquel Riera, responsable de les obres 
completes de Paco Fernández Buey.

110

23/10/13 Cicle «L’àgora dels 
naturalistes. Ciència extrema. 
Històries de naturalistes en 
situacions extremes» - “Al 
bressol de la humanitat, entre 
lleons i bandits”

Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista, 
professor de la UOC i director d’Homínid - 
Grup d’Orígens Humans.

70

28/10/13 Cicle «L’art i la cultura 
visual de masses: les arts 
escèniques» - “Pa amb 
tomaca. La dansa”

Sol Picó, coreògrafa, ballarina i directora 
de la Companyia Sol Picó.

32

28/10/13 Cicle «ICGenHer» - 
“Nissagues de bruixes al 
Pirineu català (segles XVI-
XX): fonts documentals i 
testimonis orals”

Pau Castell i Granados, professor 
del Departament d’Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica de la UB, i 
Armand de Fluvià i Escorsa, president de 
la ICGenHer.

70

29/10/13 “Les corts de l’arxiduc Carles 
d’Àustria 1705-1706 (model 
polític enderrocat el 1714)”

Eva Serra, professora d’Història Moderna 
de la UAB.

60

30/10/13 Tribuna Ateneu - “Catalunya 
2014: de la ciutat al món”

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. Presentador: Lluís Reales, 
vicepresident primer de l’Ateneu 
Barcelonès.

47
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30/10/13 Sessió inaugural de la Mostra 
de Cinema Independent Cubà 
- Memorias del desarrollo

  70

noveMbre acte ParticiPants assistència

05/11/13 Cicle «Una infància de 
cinema» - The Night of the 
Hunter (La nit del caçador)

  67

05/11/13 “Tot recordant Albert Camus 
1913-1960”

Antics professors, alumnes i amics de 
l’IES Joan Boscà.

68

05/11/13 Presentació del llibre  
Una mirada al absurdo, 
d’Inma Arrabal

Santiago Tena, poeta, i Pepa Caro, 
psicòloga i poeta.

60

07/11/13 “Francesc Layret: aplicació 
coherent de les seves idees”

A càrrec de Joaquim Ferrer, historiador. 9

07/11/13 Cicle «Horitzó 2020:  
el projecte del catalanisme 
polític en l’horitzó de la 
integració política europea»

Carles Boix, catedràtic de Ciència Política  
i Afers Públics a la Universitat de 
Princeton; Isona Passola, productora i 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català, i Joan Ridao, professor de Dret 
Constitucional i Ciència Política a la UB 
i a ESADE-URL. Moderador: Joaquim 
Colominas, professor de Ciència Política 
de la UB.

170

08/11/13 “Homo scientificus europaeus 
- A la recerca d’un futur 
sostenible per a la ciència 
europea”

M. Gago (Euroscience) - “El futur de la 
ciència a Europa”, A. Moro (Euroscience - 
Carta por la Ciencia) - “Activisme científic 
a Espanya”, V. Trachana (Euroscience) 
- “La crisi de la ciència a Grècia”, F. 
Arenzana (Sauvons la Recherche) -  
“Com va ‘salvar’ França la investigació?”, 
J. M. Fernández (FJI-Precarios) - “Com 
hauria de ser la carrera investigadora?”. 
Presentadors: Gilles Mirambeau i Peter 
Tindemans (Euroscience). Moderador: 
Michele Catanzaro, ponent de la secció 
de Ciències i Tecnologia de l’Ateneu 
Barcelonès.

73

09/11/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Poder(s) en la societat 
contemporània» -  
“D’’el Poder’ als ‘Poders’”

Gonçal Mayos, professor de Filosofia  
de la UB.

34

10/11/13 Concert de l’Associació 
Massià Carbonell

  190

11/11/13 En Record de “José Pérez 
Ocaña”

Joaquín Recio, coordinador editorial 
d’Atrapasueños; Carles Flavià, actor  
i showman; Joan Estrada, productor 
teatral; Nazario, artista, i Jesús Pérez 
Ocaña, germà de José Ocaña. 
Moderador: Lluís Reales, vicepresident 
primer de l’Ateneu Barcelonès

200
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12/11/13 Cicle «L’àgora dels 
naturalistes. Ciència extrema. 
Històries de naturalistes 
en situacions extremes» - 
“Cargols, drets humans  
i aventures tropicals”

Cristian R. Altaba, biòleg de la UIB. 27

12/11/13 “Diàlegs antiracistes: la lluita 
contra el creixement de l’odi. 
Evolució de l’extrema dreta a 
Catalunya i Europa”

Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador 
del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació 
de la Fiscalia Provincial de Barcelona; 
Bertran Cazorla, periodista; Antoni 
Cruanyes, periodista, i Carles Viñas, 
historiador.

170

13/11/13 “Reforma elèctrica:  
solució o frau?  
Les renovables com  
a coartada”

Maite Costa, directora de la Càtedra  
de Sostenibilitat Energètica de la UB  
i expresidenta de la Comisión Nacional 
de la Energía (CNE) (2005-2011); Jaume 
Margarit, director de l’Asociación de 
Productores de Energías Renovables 
(APPA) i exdirector d’Energías Renovables 
del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) (2007-2012),  
i Cote Romero, directora d’ECCO i 
membre de la Plataforma per un Nou 
Model Energètic (PX1NME). Moderadors: 
Jaume Serrasolsas, secretari de SEBA,  
i Josep M. Carreras, ponent de la secció 
d’Economia de l’Ateneu Barcelonès.

72

13/11/13 Aula Oberta d’Història Oral 
- “Eloïsa Jäger de Carandell, 
una dona suïssa enamorada 
de Barcelona”

Eloïsa Jäger, esposa del periodista 
Lluís Carandell; Bernat Castany, doctor 
en Filosofia; Enric Crusat, llicenciat en 
Història de l’Art, i Francesc Fontboté, 
professor d’Història d’IES.

15

14/11/13 Cicle «Benet Rossell, 
lliurecreador» - “Labor 
improbus omnia vincit”

Benet Rossell, artista. 14

14/11/13 Cicle «Una infància de 
cinema» - Au revoir les 
enfants (A reveure els infants)

  65

15/11/13 Cicle «Residents 2013-2014» 
- Concert d’Anna Alàs i Jove, 
mezzosoprano

Anna Alàs i Jove, mezzosoprano, i Eugeni 
Muriel, guitarra.

70

16/11/13 Jornades felines europees 
2013

Eugenia Natoli, responsable d’Investigació 
de l’Hospital Veterinari de Roma; Wendy 
Kerselaers, membre de la Feline Welfare 
Foundation; Salva Cervantes, membre 
de GEMFE; Eugenia Natoli; Wendy 
Kerselaers; Lynn Stone, i Salva Cervantes.

210

16/11/13 Visita cultural «Termalisme, 
art i literatura al Vallès»

  41

17/11/13 Visites al Cercle d’Amics de 
l’Ateneu - Visita comentada 
i exclusiva per als socis a 
l’exposició «Espriu: He mirat 
aquesta terra», del CCCB

  16
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19/11/13 “La implicació de la 
ciutadania en la transformació 
social en el 30è aniversari  
del Casal dels Infants”

Maria del Mar Bonet, cantant; Ester 
Capella, portaveu al Senat d’ERC; 
Toni Soler, periodista i escriptor, i Joan 
Subirats, catedràtic de Ciències Polítiques 
de la UAB, entre altres. Moderadora: 
Mònica Terribas, directora d’El matí de 
Catalunya Ràdio.

170

20/11/13 “Olor de colònia. De la 
novel·la al guió de televisió”

Sílvia Alcàntara i els guionistes Toni Cabré, 
Anna Fité i Laia Aguilar.

35

21/11/13 “El Dalí escriptor i pensador” Efrem Gordillo Pla, filòsof; Joan Illa; Pep 
Lloveras, editor de Deu i Onze Edicions,  
i Ramon Alcoberro, ponent de Filosofia de 
l’Ateneu Barcelonès.

70

21/11/13 Cicle «Horitzó 2020:  
el projecte del catalanisme 
polític en l’horitzó de la 
integració política europea»

Josep Lluís Carod-Rovira, director  
de la Càtedra sobre Diversitat Social  
de la UPF; Joaquim Llimona, president 
de la Fundació PIMEC, i Àngel Castiñeira, 
director de la Càtedra Lideratges i 
Governança Democràtica d’ESADE. 
Moderador: Joaquim Colominas, professor 
de Ciència Política de la UB.

200

25/11/13 Ateneistes Singulars -  
“Carles Guitart”

Carles Guitart. Conductor de l’acte:  
Pep Montes, periodista.

110

26/11/13 “De Mill a nosaltres:  
la subjugació de les dones  
fa 150 anys i avui”

Rosa Rius Gatell, professora de Filosofia 
de la UB, i Andrea Alvarado Vives, 
advocada i editora del fanzine feminista 
Bulbasaur.

44

27/11/13 Llibre de la Creació Manuel Forcano, poeta i traductor  
de l’hebreu del Llibre de la Creació.

76

28/11/13 Dijous Europeus -  
“Del pati descobert al cel 
obert? La independència  
a Europa”

Marc Guinjoan, professor de Ciències 
Polítiques de la UPF; Toni Rodón, 
col·laborador de Recerca de la UPF,  
i Marc Sanjaume, professor de Ciències 
Polítiques de la UPF. Moderador: Stefan 
Rating, ponent de la secció d’Estudis 
Polítics, Jurídics i Socials de l’Ateneu 
Barcelonès.

44

28/11/13 “María Teresa León:  
la memòria dispersa”

Felipe Alcaraz, expresident del PCE i 
escriptor; Julia Hidalgo, Comissió de 
Cultura del PCE; Albert Escofet, Frente 
Cívico; Cristina Simó, secretària de la 
Dona del PCE; Joaquín Recio, editorial 
Atrapasueños, i Aitana Alberti León, 
escriptora i filla de María Teresa León i 
Rafael Alberti.

82

30/11/13 Liceu Maragall - «Xoc de 
poders culturals i religiosos» - 
“Homenatge a Huntington”

José Luiz Borges, professor de la UFMG 
de Brasil; Joan Morro, professor de 
Filosofia de la UB, i Antoni Saragossa, 
investigador de GIRCHE.

24
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deseMbre acte ParticiPants assistència

02/12/13 “Remunicipalització de la 
xarxa elèctrica de distribució”

Stefan Taschner, de la campanya Berliner 
Energietisch; Wiebke Hansen, de la 
plataforma ciutadana Unser Hamburg-
Unser Netz, i representants de la Xarxa 
per la Sobirania Energètica. Moderador: 
Jordi Ortega, filòsof, politòleg i periodista, 
i membre del Grupo de Investigación de 
Cambio Climático y Sostenibilidad de la 
Universidad Carlos III, de Madrid.

60

02/12/13 Presentació del llibre Fin’amor 
(A la llum de la tarda i altres 
“dir amor”), de Jordi Carrió 
(poemes) i Maria Espeus 
(fotografies)

Jordi Carrió; Maria Espeus; Quim Curbet, 
editor; Jordi Llavina, escriptor; Vinyet 
Panyella, poeta; Alba Pujol, actriu, i Pau 
Carrió, dramaturg.

181

04/12/13 “Lucía Sócam. Viejos 
tiempos, nuevos tiempos”

Lucía Sócam. 62

05/12/13 Aula Oberta d’Història Oral 
- “José Corredor-Matheos, 
poeta, historiador i crític 
d’art”

José Corredor-Matheos; Bernat Castany, 
doctor en Filosofia; Enric Crusat, llicenciat 
en Història de l’Art, i Francesc Fontboté, 
professor d’Història d’IES.

42

05/12/13 Presentació de llibre Servir 
Catalunya. Artur Mas, l’home, 
el polític, el pensador, de 
Teresa Pous

Teresa Pous, autora; Sor Lucía Caram, 
monja; Izaskun Arretxe, editora. 
Moderadora: Anna Figuera. Josep Tero, 
cantautor; Carme Callol, actriu.

310

07/12/13 Cicle «Improvisació musical  
a l’Ateneu»

Nenad Markovic, trompeta (Sèrbia); 
Elena Vázquez, violí (Galícia); Saúl Purga, 
contrabaix (Galícia), i Núria Andorrà, 
percussió (Catalunya).

45

09/12/13 “Joan Teixidor i Comes  
(1913-1992)”

Maria Teixidor, advocada i néta de l’autor; 
Quim Curbet, director de Curbet Edicions; 
Carles Camps Mundó, poeta i prosista;  
Dr. Sam Abrams, curador de l’obra 
completa de Joan Teixidor, Una veu et 
crida. Obra poètica (1931-1989), i Teresa 
Colom, poeta.

84

10/12/13 Aula SOS Monuments - 
“Patrimoni obrer”

Mercè Tatjer Mir, catedràtica de Didàctica 
de les Ciències Socials de la UB; Manel 
Aisa, llibreter i president de l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular, i Ivan Miró, soci 
de la cooperativa La Ciutat Invisible. 
Moderadora: María-Cruz Santos, de SOS 
Monuments.

30

11/12/13 “Químics a l’exili. L’impacte 
de la Guerra Civil en una 
comunitat científica”

Alfons Zarzoso, professor d’Història 
de la Ciència de la UAB; Artur Bladé, 
exfuncionari de la Conselleria Universitat  
i Recerca; Joaquim Sales, catedràtic 
emèrit de Química Inorgànica de la UB,  
i Agustí Nieto-Galan, professor d’Història 
de la Ciència de la UAB.

44

11/12/13 Cicle «Artistes residents 
2013-2014» - Orquestra de 
Cambra del Penedès

Víctor Pérez, violí; Anna Arnal, viola; 
Daniel Claret, violoncel; Felipe Contreras, 
contrabaix, i Andreu Gallén, piano.

74

12/12/13 Cicle «1714» - “La Guerra de 
Successió i Catalunya”

Agustí Alcoberro i Pericay, historiador 
i director del Museu d’Història de 
Catalunya.

70
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12/12/13 Cicle: «Horitzó 2020:  
el projecte del catalanisme 
polític en l’horitzó de la 
integració política europea»

Antoni Castells, catedràtic d’Economia 
de la UB i president del Consell Assessor 
de la Fundació Catalunya Europa; Pere 
Pugès i Dorca, responsable de Relacions 
Polítiques i Institucionals de l’ANC, i 
Imma Tubella, catedràtica de la UOC 
i del Collège d’Études Mondiales de 
París. Moderador: Antoni Gutiérrez-Rubí, 
assessor polític i de comunicació.

150

14/12/13 “La Catalunya del nord  
en el procés sobiranista de 
Catalunya”

Amics de l’Escola Comte Guifré, amb  
el suport de l’Ateneu Barcelonès, Òmnium 
Cultural, Plataforma per la Llengua i 
Fundació Revista de Catalunya.

45

14/12/13 Liceu Maragall - Cicle 
«Poder(s) en la societat 
contemporània» - “Poder(s)  
i subjectivacions. Trenta anys 
sense Foucault”

Marta Doltra, catedràtica de Filosofia 
d’IES; Lluís Roca-Jusmet, catedràtic de 
Filosofia d’IES, i Gonçal Mayos, professor 
de Filosofia de la UB.

31

14/12/13 Viatge a la Noguera: el 
castell de Montsonís, l’Espai 
Guinovart i els torrons 
d’Agramunt

  55

16/12/13 Controvèrsies: l’Actualitat a 
Debat - “Es farà la consulta?”

Josep Rull, advocat i diputat de CiU  
al Parlament; Gemma Calvet, advocada 
i diputada d’ERC al Parlament; Ferran 
Pedret, advocat i diputat del PSC al 
Parlament, i Alfons López Tena, notari  
i exdiputat de SI al Parlament.

171

17/12/13 “Encara té sentit celebrar  
el Nadal?”

Francesc Torralba, professor de Filosofia 
de la URL, i Raimon Ribera, professor  
de Ciències Socials d’ESADE.

59

18/12/13 Ateneistes Singulars - 
“Eugeni Giral Quintana”

Eugeni Giral Quintana. Conductor  
de l’acte: Pep Montes, periodista.

80

19/12/13 “Arquitectura a cavall 
d’una guerra. Centenari del 
naixement d’Antonio Bonet 
Castellana, José Antonio 
Coderch de Sentmenat, i 
Antoni de Moragas Gallissà”

Jordi Garcés, conservador de la Junta 
Directiva. Hi intervingueren: Oriol 
Bohigas, Enric Granell i Fernando Álvarez, 
arquitectes. Moderador: Lluís Domènech, 
arquitecte i president d’A×A.

158

19/12/13 Simposi «Obra i pensament 
de Joan Crexells»

Josep Maria Ureta, periodista d’Economia 
d’El Periódico de Catalunya; Josep 
Prats, analista financer; Pedro de Molina, 
professor de Periodisme i Ciències de 
la Comunicació de la UAB, i Joaquim 
Perramon, del Grup de Recerca IAF.

33

20/12/13 Simposi «Obra i pensament 
de Joan Crexells»

Josep Maria Ureta, periodista d’Economia 
d’El Periódico de Catalunya; Josep 
Prats, analista financer; Pedro de Molina, 
professor de Periodisme i Ciències de 
la Comunicació de la UAB, i Joaquim 
Perramon, del Grup de Recerca IAF.

40

20/12/13 “Nadal per a tothom” Poesia en Acció. 80

21/12/13 Cicle «Artistes residents 
2013-2014» - Barcelona Reed 
Quintet

Juani Palop, saxo; Manuel Martínez, 
clarinet; Pilar Bosque, oboè; Víctor de la 
Rosa, clarinet baix, i Daniel Ortuño, fagot.

105
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23/12/13 Acte extraordinari de Nadal 
per als més petits - Pau. La 
vida de Pau Casals

Companyia: Forani Teatre. Directors: Enric 
Rovira Canela i Arnau Colom Recasens.

200

29/12/13 Visita guiada a l’exposició 
«Barcelona prêt-à-porter, 
1958-2008. Mig segle 
d’indústria i moda»

  11

data visita assistents

Gener Exposició «Explosió! El llegat de Jackson Pollock». Fundació Joan Miró 20

Febrer Exposició «Què pensar. Què desitjar. Què fer». CaixaForum 12

Maig Exposició «Insomnia». Fundació Joan Miró 7

Juny Exposició «L’Òpera, una reflexió». Palau Robert 8

Setembre Exposició «Tàpies des de l’interior». MNAC 16

Desembre Exposició «Barcelona prêt-à-porter, 1958-2008. Mig segle d’indústria i 
moda». Palau Robert

11

TOTAL 74

Annex 2
Visites - Secció d’Arts Plàstiques
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Gener Per què cada cop és més difícil governar? Joan Subirats 22

Febrer Crisi a la Unió Europea i els possibles escenaris 
de futur

Maria Badia 29

Març Catalans al món, de totes les èpoques i en tots 
els àmbits

Francesc Roca 23

Abril Les no resoltes qüestions socials i nacionals  
a Espanya

Vicenç Navarro 29

Maig Les diverses tendències del federalisme Isidre Molas 30

Juny Informació econòmica i nous mitjans de 
comunicació

Andreu Missé 22

Juliol Crisi sistemàtica, bombolla immobiliària i caixes 
d’estalvis

Antoni Millet Abbad 22

Setembre El ferrocarril com a eix vertebrador de la logística Santiago Montero 17

Octubre Qui són i què fan els “Economistas Frente a la 
Crisis”

Emili Ferrer Inglés 28

Novembre El pressupost europeu i les ambicions de la UE Joan Colom 26

Desembre Catalunya en el context de la integració europea Francesc Granell 24

TOTAL 272

tertÚlia d’arts PlÀstiques convidat assistents

Febrer La indústria cultural i els mitjans de comunicació: 
una relació cada vegada més incestuosa

Josep Maria Martí 
Font

20

Març Estratègies per ressituar l’oferta de Barcelona i 
Catalunya al mateix nivell de les ciutats europees 
amb les quals competeix

Josep Maria Martí 
Font

3

Abril Còmics de pel·lícula Carles Santamaría 15

Maig El cinema dins el panorama de la cultura digital Romà Gubern 16

Novembre Deinde philosophari Benet Rossell 5

TOTAL 59

Annex 3
Tertúlies de Seccions
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cicle data acte ParticiPants assistents

Ateneistes 
Singulars

13/02/13 Arnau Puig i Grau Arnau Puig, artista. Presenta: Pep Montes, 
periodista.

37

10/04/13 Josep Maria 
Vilalta

Josep Maria Vilalta, arquitecte tècnic. 
Presenta: Pep Montes, periodista.

100

26/06/13 Joan Josep 
López i Burniol

Joan Josep López i Burniol, notari 
i escriptor. Presenta: Pep Montes, 
periodista.

87

25/11/13 Carles Guitart Carles Guitart, llicenciat en Pedagogia  
i Filosofia per la UB.  
Presenta: Pep Montes, periodista.

110

18/12/13 Eugeni Giral 
Quintana

Eugeni Giral, economista.  
Presenta: Pep Montes, periodista.

80

Controvèrsies: 
l’Actualitat a 
Debat

14/01/13 Independentisme 
versus 
federalisme

Hèctor López Bofill, professor de Dret 
Constitucional de la UPF, i Antoni Comín, 
filòsof i polític.  
Moderador: Josep Maria Carreras, 
membre de la Junta Directiva de l’Ateneu 
Barcelonès.

215

13/05/13 Treballem 
contra els 
desnonaments

Carme Trilla, economista i cap de l’Àrea 
Social de Càritas Barcelona; Joana 
Suñer, tècnica bancària i cap del Servei 
de Mediació en l’Habitatge de Càritas 
Diocesana de Barcelona, i Carmen Ortiz, 
jutgessa de primera instància i instrucció 
dels Jutjats de Sant Feliu de Llobregat. 
Moderador: Roberto Coll Vinent. Acte 
organitzat conjuntament amb Càritas 
Diocesana de Barcelona.

41

18/09/13 Catalunya 
independent?

Xavier Vidal-Folch, periodista d’El País 
i escriptor, i Vicenç Villatoro, escriptor, 
periodista i director de l’Institut Ramon 
Llull. 
Moderador: Lluís Reales, vicepresident 
primer de l’Ateneu Barcelonès.

212

16/12/13 Es farà la 
consulta?

Josep Rull, advocat i diputat de CiU  
al Parlament; Gemma Calvet, advocada 
i diputada d’ERC al Parlament; Ferran 
Pedret, advocat i diputat del PSC al 
Parlament, i Alfons López Tena, notari i 
exdiputat de SI al Parlament. Moderadora: 
Pilar de Torres, vicepresidenta segona de 
l’Ateneu Barcelonès.

171

En Record de 
/ Homenatges

16/01/13 En Record de 
Tomàs Garcés, 
ateneista, 
escriptor i 
periodista

Dr. Sam Abrams, crític literari i poeta; 
Jordi Garcés, arquitecte; Valentí Soler 
Noguera, escriptor i curador de l’Obra 
completa Tomàs Garcés, i Joan Tarrida, 
director general de Galaxia Gutenberg. 
Moderador: Lluís Reales, vicepresident de 
la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

87

Annex 4
Cicles de la Junta
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En Record de 
/ Homenatges

07/02/13 En Record de 
l’abat Marcet

Josep Massot i Muntaner, monjo  
de Montserrat, i Francesc Fontbona, 
historiador de l’art. Amb l’actuació de la 
Coral Antics Escolans de Montserrat. 
Presideixen l’acte: Josep M. Soler, abat 
de Montserrat, i Francesc Cabana, 
president de l’Ateneu Barcelonès.

310

04/03/13 En record de 
Lluís Domènech i 
Montaner

Conversa entre Borja de Riquer  
i Permanyer, catedràtic d’Història 
Contemporània de la UAB, i Lluís 
Domènech Girbau, arquitecte i biògraf  
de Lluís Domènech i Montaner. 
Moderador: Lluís Reales, vicepresident 
primer de l’Ateneu Barcelonès.

93

14/10/13 En Record 
d’Ignasi Agustí

Sergi Doria, periodista i autor del llibre 
Ignacio Agustí, el árbol y la ceniza; Rafael 
Borràs, editor i fundador de la Penya 
Ignasi Agustí, i Jordi Agustí, paleontòleg  
i fill d’Ignasi Agustí. 
Moderador: Manuel Baratech, membre  
de la Junta Directiva.

56

11/11/13 En Record de 
José Pérez 
Ocaña

Joaquín Recio, coordinador editorial 
d’Atrapasueños; Carles Flavià, actor 
i showman; Joan Estrada, productor 
teatral; Nazario, artista, i Jesús Pérez 
Ocaña, germà de José Ocaña. 
Moderador: Lluís Reales, vicepresident 
primer de l’Ateneu Barcelonès

200

«Joan Sales» 22/01/13 El poeta soldat Dr. Sam Abrams, poeta i crític literari,  
i Francesc Xavier Hernàndez, historiador 
i catedràtic de Didàctica de les Ciències 
Socials de la UB.

70

19/02/13 Una llengua 
per a la novel·la 
(Coromines-
Sales)

Enric Sòria, escriptor, i Vicent Sanchis, 
periodista. 
Moderador: Bernat Dedéu, membre de  
la Junta Directiva.

64

Juliols Joves 03/07/13 Nit de poesia al 
jardí romàntic de 
l’Ateneu

Núria Martínez Vernis, Nú Miret, Carles 
Rebassa i Francesc Garriga.

160

10/07/13 Projecció dels 
documentals 
Barcelona era 
una fiesta i 
Festival Canet 
Rock

  38

10/07/13 Berlinist Marco Alba, piano, teclats i veu; Luigi 
Gervasi, harmònium, teclats i cors; 
Gemma Gamarra, veu, autoharp i 
marxophone; Caterina Martí, violí; Silvia 
Hernández, violí i cello; Joan Piqué, baix,  
i Alfredo Bella, bateria.

125

17/07/13 Mad Men, 
Breaking 
Bad, Game of 
Thrones, Black 
Mirror o In the 
flesh, en el punt 
de mira

Ivan Pintor, professor de Tendències  
del Cinema Contemporani, d’Història 
del Còmic i d’Evolució dels Llenguatges 
Visuals a la UPF. 

160
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Juliols Joves 24/07/13 Una pistola en 
cada mano 
Director: Cesc 
Gay

  370

Tribuna 
Ateneu

16/04/13 A Barcelona, la 
cultura és capital

Xavier Trias, alcalde de Barcelona. 
Presentador: Pilar de Torres, 
vicepresidenta segona de l’Ateneu 
Barcelonès. 

85

13/05/13 Cultures 
disruptives

Jordi Sellas, director general de Creació 
i Empreses Culturals de la Generalitat de 
Catalunya 
Presentador: Bernat Dédeu, membre de la 
Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès.

33

03/06/13 La força de 
l’Educació

Irene Rigau, consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. Presentadora: 
Pilar de Torres, vicepresidenta segona de 
l’Ateneu Barcelonès.

56

30/10/13 Catalunya 2014: 
de la ciutat al 
món

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
Presentador: Lluís Reales, vicepresident 
primer de l’Ateneu Barcelonès.

47

data acte ParticiPants assistents

03/07/13
Nit de poesia al jardí romàntic 
de l’Ateneu

Núria Martínez Vernis, Nú Miret, Carles 
Rebassa i Francesc Garriga.

160

10/07/13
Projecció dels documentals 
Barcelona era una fiesta i 
Festival Canet Rock

  38

10/07/13 Berlinist

Marco Alba, piano, teclats i veu; Luigi 
Gervasi, harmònium, teclats i cors; Gemma 
Gamarra, veu, autoharp i marxophone; 
Caterina Martí, violí; Silvia Hernández, violí 
i cello; Joan Piqué, baix, i Alfredo Bella, 
bateria.

125

17/07/13

Mad Men, Breaking Bad, 
Game of Thrones, Black Mirror 
o In the flesh, en el punt de 
mira

Ivan Pintor, professor de Tendències  
del Cinema Contemporani, d’Història 
del Còmic i d’Evolució dels Llenguatges 
Visuals a la UPF. 

160

24/07/13
Una pistola en cada mano 
Director: Cesc Gay

  370

Annex 5
Cicle Juliols Joves
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Annex 6
Sortides culturals

data activitat organització

19/01/13 Visita cultural a l’Acròpolis de Tàrraco Espai Ateneu

16/02/13
Visita cultural al castell de Castellet i al Museu Casa 
Barral

Espai Ateneu

16/03/13 Visita cultural a Montserrat Espai Ateneu

27/04/13 Visita cultural a la Colònia Sedó i la Manresa patrimonial Espai Ateneu

25/05/13
Visita cultural al castell templer de Miravet i l’espai de la 
Batalla de l’Ebre

Espai Ateneu

15/06/13 Visita cultural a la Ruta modernista de Canet de Mar Espai Ateneu

16/06/13
Visita comentada a l’exposició «Arxiu Bolaño. 1977-
2003», del CCCB

Ateneu Barcelonès

13/07/13
Visita cultural a la Badalona romana i al monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra

Espai Ateneu

21/09/13 Visita cultural al Tren del Ciment Espai Ateneu

19/10/13 Visita cultural als grans monestirs del Ripollès Espai Ateneu

16/11/13 Visita cultural «Termalisme, art i literatura al Vallès» Espai Ateneu

17/11/13
Visites al Cercle d’Amics de l’Ateneu - «Espriu: He mirat 
aquesta terra», del CCCB

Ateneu Barcelonès

15/12/12 Visita cultural al Monestir de Santes Creus Espai Ateneu
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Annex 7
Relació de tertúlies 2013

tertÚlia coordi-
nació

Perio-
dicitat continguts

ab llibre fòrum Mariàngela 
Cerdà

Mensual Debat i discussió sobre un llibre que els participants 
han llegit prèviament. Relació dels llibres que han estat 
objecte d’estudi: El Palau de la Lluna, de Paul Auster 
(gener); La cripta dels caputxins, de Joseph Roth (febrer); 
Belarmino y Apolonio, de Ramon Pérez Ayala (març); 
El perfum, de Patrick Süskind (abril); L’infern, d’August 
Strindberg (maig); La tragèdia de cal Pere llarg, d’Eduard 
Girbal (juny); El cavaller i la mort, de Leonardo Sciascia 
(octubre); La pianista, d’Elfriede Jelinek (novembre), i 
Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos (desembre).

amics de la 
ciutat

Joaquim 
Arenas

Trimestral Debat sobre temes relacionats amb la ciutat de 
Barcelona. Convidats: Josep Oliva, urbanista (abril); 
Francesc Albardaner, arquitecte (juny); Carles Riera, 
president de CIEMEN (octubre), i Miquel Roca i Niubó, 
secretari dels Amics de l’Art Pessebrístic de Premià  
de Mar (desembre).

aprofundiment 
del català

Antoni 
Rovira

Setmanal Debat sobre temes relacionats amb la llengua.

arts Plàstiques 
(tertúlia 
organitzada per 
la ponent de la 
secció d’Arts 
Plàstiques)

Toni 
Rodríguez 
Yuste 

Mensual Tertúlia al voltant de temes artístics amb un convidat 
diferent cada mes. Els convidats han estat: Josep Maria 
Martí Font, periodista i escriptor (febrer i març); Carles 
Santamaría, director del Saló Internacional del Còmic, 
(abril); Romà Gubern, catedràtic emèrit de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de la UAB (maig), i Benet Rossell, 
artista (novembre).

ateneuesfera Guillem 
Carbonell

Mensual Un grup de persones que disposen de blog personal  
i parlen sobre la xarxa i els seus entorns.

borralleras Bernat 
Castany 
i Eduard 
Moreno

Setmanal Grup que es reuneix per tractar de temes diversos. 
Convidats: Manuel de Seabra, escriptor, i Giacomo 
Ponzetto, economista (gener); Eduard Berga, criminòleg, i 
Alejandro Andreassi, professor d’Història Contemporània 
de la UAB (febrer); Artur Domingo, catedràtic d’IES i 
Nàdia Ghulam, escriptora (març); Juli González, fotògraf 
(abril); Clarissa Velasco, responsable de Genera, Montse 
Neira, autora d’Una mala mujer, i Ferran Aisa, escriptor 
(maig); Rai Ferrer, escriptor, i Josep Martín, professor 
de la UAB (juny); Magda Andreu, llicenciada en Dret 
(setembre); Salvador Tarragó, arquitecte, i Llibert Ferri, 
periodista (octubre); Alfons López Tena, notari, i Joaquim 
Nadal, historiador i polític (novembre); Jordi Rodríguez 
Amat, pintor, i Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia 
Contemporània de la UB (desembre).

búsula Fèlix Pujol Bimensual Tertúlia al voltant de temes de màxima actualitat.

cercle 
catalanista

Lluís Juste 
de Nin

Mensual Tertúlia al voltant de temes d’actualitat.

club del diàleg Gonçal 
Mayos

Mensual Tertúlia de temàtica filosòfica.
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cruïlla de debat Enric Cirici Setmanal Tertúlia integrada per un grup que “viu i fomenta la 
catalanitat sense límits”. Es fa en el transcurs d’un dinar.

debat Irene 
Boada

Mensual Tertúlia al voltant de temes de màxima actualitat.

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. 
Els convidats han estat: Joan Subirats, doctor en 
Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciència Política 
i responsable del Programa de Doctorat de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques de la UAB (gener); 
Maria Badia, diputada al Parlament Europeu (febrer); 
Francesc Roca, economista (març); Vicenç Navarro, 
catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i 
professor de Polítiques Públiques a The Johns Hopkins 
University (Baltimore, EUA) (abril); Isidre Molas, catedràtic 
del Departament de Ciència Política de la UAB (maig); 
Andreu Missé, director de la revista Alternativas 
Económicas (juny); Antoni Millet Abbad, advocat (juliol); 
Santiago Montero, enginyer i autor del llibre Ferrocarril, el 
medio de transporte del siglo XXI (setembre); Emili Ferrer 
Inglés, economista, soci fundador d’Economistas Frente 
a la Crisis i exdirector econòmic de l’Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron (octubre); Joan Colom, economista 
i vicepresident del Parlament Europeu (1999-2004) 
(novembre), i Francesc Granell, catedràtic d’Economia i 
director general honorari de la Unió Europea (desembre).

economia i 
literatura

Joaquim 
Perramon

Mensual Debat sobre punts de contacte entre l’economia i la 
literatura. Amb un convidat mensual: Carles Quílez, 
periodista (març); M. Loreto Vilar, professora de Filologia 
Alemanya de la UB (setembre), i Joaquim Gestí, traductor 
(novembre).

el futur de 
les societats 
democràtiques 
en un context 
constantment 
canviant 

Ismael 
Pitarch 
i Isidre 
Molas

Mensual  

el Pregó Enric Cirici Setmanal  

espai ateneu Mina 
Pedrós

Setmanal Tertúlia temàtica amb un convidat diferent cada vegada. 
Una vegada al mes trien un convidat especialment 
rellevant i obren la tertúlia a nous participants. Es fa 
en el transcurs d’un dinar. Algunes de les persones 
convidades han estat: Lluís Jou, notari (gener); Francesc 
Mateu, director d’Intermón Oxfam (febrer); Isona Passola, 
productora i presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, 
i Joaquim Forn, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona (març); Esteve Polls, director de teatre 
(abril); Lluís Domènech i Girbau, arquitecte (maig); 
Antonio Franco, periodista (juny); Lluís Bassat, publicista 
(juliol); Maria Rosa Pigrau Santpere (setembre); Valerio 
Carando, historiador del cinema, i Manuel Veiga, actor 
(novembre), i Màgic Andreu, president fundador de Som-
Riures Sense Fronteres, i Lluís Vicente, director de la 
Biblioteca de l’Ateneu (desembre).
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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: Manuel Ibern, 
director esportiu dels Campionats del Món de Natació 
BCN2013 (maig); Juli Pernas, director del Museu Olímpic 
i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, president de la 
Federació Espanyola de Beisbol i Softbol i membre 
del Comitè Olímpic Espanyol (COE) (setembre); Pedro 
Ruiz, artista, i José Antonio González, catedràtic de Dret 
Constitucional (octubre), i Andor Serra Merckens, director 
general de la Fundació per a la Navegació Oceànica 
de Barcelona i director de Vela als Jocs Olímpics de 
Barcelona 1992 (1988-1992) (novembre).

ètica i Poesia Guillem 
Vallejo

Mensual Tertúlia sobre poesia.

fòrum de debat 
social

Rosa 
Domènech

Mensual Debat i discussió amb un convidat diferent cada mes.  
Els convidats han estat: Lola Monejo, membre de la 
Xarxa per a la Mediació, i Jordi Nieva Fenoll, catedràtic 
de Dret Processal de la UB (febrer); Rosa Maria 
Fernàndez, historiadora (març); Rosa Barenys, Esperança 
Esteve i Cristina Rimbau (abril); Esperança Esteve 
(maig); Francesc Cabana, economista i historiador (juny); 
Ramon Terrassa i Cusí, director General d’Acció Cívica 
i Comunitària del Departament de Benestar Social i 
Família del Govern de Catalunya (octubre); Rosa Barenys, 
treballadora social i Saïd Kadaoui, psicòleg (novembre), i 
Rafael Barba, vicepresident de la Fundació Catalana de 
l’Esplai (desembre).

francesc Pujols Bernat 
Dedéu

Mensual Debat i reflexió sobre temes polítics i culturals.

gaudí Eliseu Oriol Té lloc 
cada dos 
mesos

Tertúlia al voltant de l’obra de Gaudí amb un convidat 
diferent cada vegada. Convidats: Mariona Omedes, 
directora creativa de l’audiovisual i de l’estudi Nuevo 
Ojos (abril), i M. Teresa Gaudí i Antoni Gaudí, familiars  
de l’arquitecte (maig).

gent gran, gran 
gent

Fèlix Pujol Mensual Debat sobre temes d’interès per a la gent gran. Amb un 
convidat mensual: Robert Sala, professor de Prehistòria 
de la URV (març); Assumpció Roset, comissionada de la 
Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona (abril); Mercè 
Tabueña, psicòloga (maig); Jordi Muñoz, president 
de la Comissió de Drets de la Gent Gran del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona (juny); Bernat Dedéu, filòsof  
i músic (octubre); Concepció Poch, filòsofa (novembre), 
i Carles Campuzano, diputat de CiU al Congrés 
(desembre).

grup d’estudis 
d’Història de la 
cultura

Jordi 
Casassas

Bimensual Estudi de la història, especialment la història 
contemporània.

grup d’estudis 
spinozians

José 
Manuel 
Moro

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).

grup queequeg Toni Merigó Mensual Tertúlia literària.

Història de 
catalunya

Antoni 
Rovira

Mensual Tertúlia sobre la història de Catalunya.

lliure 
d’arquitectura

José-Luis 
Niño

Bimensual Tertúlia al voltant de temes arquitectònics, especialment 
sobre el Modernisme.
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Penya “els 
crítics”

Manuel 
Pérez 
Delgado

Mensual Tertúlia al voltant de temes d’actualitat i literaris.

Prosa catalana 
contemporània 
(club de lectura)

Jordi Arraut 
i Laura 
Rodríguez 
de Rozas

Mensual Debat i discussió sobre una novel·la que els participants 
han llegit prèviament. Obres tractades: Quan érem 
feliços, de Rafel Nadal (gener); Nosaltres els valencians, 
de Joan Fuster (febrer); La felicitat, de Lluís Baulenas 
(març); Solitud, de Víctor Català (abril); Les closes, 
de Maria Àngels Anglada (maig); Un cel de plom, 
de Carme Martí (juny); Incerta glòria, de Joan Sales 
(octubre); Ariadna al laberint grotesc, de Salvador Espriu 
(novembre), i Plans de futur, de Màrius Serra (desembre). 

respira Begoña 
Odriozola 
i Lluís 
Reales

Mensual Converses amb psicòlegs, científics socials i 
professionals que reflexionen i actuen a favor de la millora 
individual, grupal i social. Els convidats han estat: Àlex 
Rovira, escriptor i expert en psicoeconomia (gener i abril); 
Cecilia Borràs, presidenta de DSAS (febrer); Guillem 
Feixas, catedràtic de Psicologia de la UB (març); Ramon 
Bayés, professor emèrit de la UAB (maig), i Robert Long, 
formador de PNL (juny).

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: Història del segle XX (1914-
1991), d’Enrich Hobsbawm; De una filosofía de la 
itinerancia, d’Arnau Puig (març); Ètica, de Norbert 
Bilbeny (abril i maig); Cultura i imperialisme, d’E. W. 
Said (juny); Tot s’ensorra, de Chinua Achebe (setembre); 
Libertad, liberalismo, democracia, de Bernat Muniesa, 
i Muerte y vida de las grandes ciudades, de Jane 
Jacobs (novembre), i Catalunya: de la identitat a la 
independència, de Xavier Rubert de Ventós (desembre).

tr3sc. club 
català de 
cultura

Club 
TR3SC

Mensual Organitzada pel Club TR3SC, amb el qual hi ha un acord 
d’intercanvi de serveis. En cada sessió, un escriptor parla 
sobre la seva obra. Els convidats han estat: Javier Cercas 
(gener); Antoni Marí (febrer); Joan Margarit (març); Isabel-
Clara Simó (abril); Jordi Llavina (maig); Marc Pastor (juny); 
Jordi Sierra i Fabra (octubre); Albert Pont (novembre) 

vèrtex Sefa Amell i 
Anna Maria 
Solanes

Mensual  
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data acte assistents

25/01/13 Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust. 
“L’Holocaust a Barcelona” (secció de Filosofia)

100

27/02/13 “Dotzè aniversari del Dia d’Andalusia a l’Ateneu: poetes andalusos a 
Catalunya” (secció d’Història)

100

08/03/13 “Dia Internacional de la Dona: dona i crisi”.  
Projecció de la pel·lícula Io sono Li

120

15/04/13 Alart Quartet. Concert extraordinari a la Biblioteca de l’Ateneu 
Barcelonès

70

19/04/13 Dia del Padrí. Trobada amb les persones que han participat en l’última 
campanya «Apadrina un llibre!»

28

23/04/13 Diada de Sant Jordi. Proclamació de les tres obres finalistes del XLII 
Premi Crexells

3.555

Maig Setmana Barcelona Poesia. Jornada “Poesia, estat de la qüestió” 320

07/05/13 Preestrena del documental Reconèixer Borrell 170

23/05/13 “Menorca i la candidatura a Patrimoni Mundial de la Cultura Talaiòtica”, a 
càrrec de Margarita Orfila

27

30/05/13 L’Ou com Balla 2.550

08/06/13 Festival simfònic. Cor Jove de l’Orfeó Català 140

09/06/13 Apunts al natural al jardí romàntic. Amb col·laboració amb el Cercle 
Artístic de Sant Lluc.

78

20/06/13 Debat dels candidats a degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona 71

21/06/13 Revetlla Literària. Proclamació del XLII Premi Crexells i inauguració del 
cartell Ateneu Barcelonès. 150 anys de juntes directives

250

02/07/13 Presentació del projecte @teneu Hub 100

12/09/13 Conferència commemorativa de l’Onze de Setembre. “Els protagonistes 
del 1714: Casanova, Villarroel i Moragues”, a càrrec de Francesc Serra, 
doctor en Història per la UAB

230

21 i 
22/09/2013

Festival Àsia. Tamar McLeod Sinclair i Grup Tarighat, گروهیقت , música 
tradicional d’Iran

480

30/09/13 Conferència inaugural del curs acadèmic. “La discreta presència de les 
dones a l’Ateneu”, a càrrec de Pilar de Torres, vicepresidenta segona de 
l’Ateneu Barcelonès.

131

16/10/13 Presentació del portal L’Arxiu de la Paraula 36

19/10/13 48h Open House Bcn 450

19/11/13 “La implicació de la ciutadania en la transformació social en el 30è 
aniversari del Casal dels Infants”

170

19/12/13 “Arquitectura a cavall d’una guerra. Centenari del naixement d’Antonio 
Bonet Castellana, José Antonio Coderch de Sentmenat, i Antoni de 
Moragas Gallissà

158

23/12/13 Acte extraordinari de Nadal per als més petits. Pau. La vida de Pau 
Casals

200

Annex 8
Actes singulars
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EEescola 
d’escriPtura 
de l’ateneu 
barcelonès, 
2012-2013 
des de la seva constitució en slu, aprovada per l’assemblea general de 
l’ateneu barcelonès en sessió extraordinària celebrada el 28 de juny de 2012, 
l’escola d’escriptura no treballa en exercicis d’any natural, sinó en exercicis 
corresponents al curs acadèmic. les dades d’aquesta Memòria es refereixen, 
doncs, al curs 2012-2013, des de l’1 de setembre de 2012 al 31 d’agost de 
2013.

el curs 2012-2013, l’escola d’escriptura ha celebrat el 15è aniversari. quinze 
anys després de la seva fundació, l’escola és 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. 

durant aquest curs, l’escola ha posat en marxa els projectes següents: 

1. tutories internacionals en set idiomes: català, castellà, anglès, francès, 
italià, alemany i rus. 

2. Coaching cultural. un innovador servei, pioner a l’estat espanyol, perquè 
aquelles persones que ho desitgin puguin anar construint el seu bagatge 
cultural. 

3. creació d’una escola de narrativa audiovisual i del centre de desenvolu-
pament de guions de cinema i televisió. 

4. ampliació de l’oferta de cursos virtuals. 

5. ampliació dels programes de cursos ad hoc per a empreses. 

així mateix, l’escola ha engegat un procés per avançar en el reconeixement 
oficial dels estudis d’escriptura creativa.
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El curs 2012-2013, l’Escola ha progra-
mat més de 100 cursos presencials, 
per a grups reduïts, organitzats en cinc 
grans àrees: cursos d’escriptura, cursos 
d’oficis de l’edició, cursos de literatura 
i humanitats, cursos de comunicació i 
narració oral, i el cicle de conferències-
col·loqui Amb veu pròpia. 

A més dels cursos presencials, l’Esco-
la d’Escriptura ofereix cursos virtuals. 
Amb el propòsit d’arribar a més perso-
nes i més lluny, i de donar resposta a la 
demanda creixent de formació en línia 
en escriptura creativa, l’Escola disposa 
d’un campus virtual d’escriptura inte-
ractiu. El curs 2012-2013 s’han progra-
mat els cursos virtuals que conformen 
l’itinerari troncal de la proposta formati-
va de l’Escola: Narrativa, Novel·la (I i II), 
Conte (I i II) i Grups de fi de projecte. Així 
mateix, l’Escola ha estat treballant per 
posar en marxa (gener de 2014) el curs 
virtual Redacció i estil.

El claustre de l’Escola d’Escriptura està 
format per 100 professors, tots ells es-
criptors, 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’intercanvi amb nombroses associa-
cions, entitats culturals i institucions. 
Així mateix, l’Escola és membre actiu 
de l’European Association of Creative 
Writing Programmes (EACWP), formada 
per una vintena d’escoles d’escriptura.

L es inscripcions
El curs 2012-2013, l’Escola va tancar ha-
vent atès 1.941 inscrits als diferents cur-
sos presencials o virtuals. Aquesta xifra 
suposa un increment del 10,59% en re-
lació amb el tancament del curs anterior 
(1.755 persones matriculades durant el 
curs 2011-2012), i supera un any més el 
volum de matrícules aconseguit fins ara.

Seguint amb aquesta tendència, el curs 
2013-2014 ha tancat el seu període 
d’inscripció als cursos anuals i del pri-
mer trimestre amb un total de 1.160 
matrícules: 854 als cursos presencials i 
306 als cursos virtuals. Aquestes 1.160 
matrícules suposen un increment del 

Matriculació per cursos (del 2002-2003 al 2012-2013)
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5,55% en relació amb les del curs pas-
sat (1.099). Es tracta del novè curs con-
secutiu de creixement.

També és interessant veure la distribu-
ció de la matrícula del curs 2012-2013 
en cadascuna de les branques d’estudi.

Distribució de la matrícula segons les branques d’estudi (curs 2012-2013)

Cicle Amb veu pròpia 

Cursos virtuals

Cursos d’oralitat

Cursos de literatura i humanitats

Cursos d’o�cis de l’edició

Cursos d’escriptura

6,34%

59,71%2,63%

10,77%

1,85%

18,70%

L’ oferta formativa
Els cursos presencials
L’activitat principal de l’Escola és l’ofer-
ta formativa presencial, amb més de 100 
cursos, que abasten un ampli ventall, pel 
que fa tant 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–; tam-
bé n’hi ha de semestrals –40 o 45 hores–, 
de trimestrals –20 o 30 hores– i d’altres 
de durada més curta, entre 10 i 15 hores. 

D’altra banda, hi ha els cursos intensius 
d’estiu, que tenen lloc des de la darrera 
setmana de juny i durant tot el mes de 
juliol. Així mateix, cal assenyalar les tu-
tories personals.

Una de les tasques que es fa curs rere 
curs és renovar la programació amb 
propostes innovadores. 

Els cursos virtuals
Des de l’octubre de 2011, l’Escola  
ofereix complet l’Itinerari virtual per a 
narradors (de 3 anys de durada). 

Aquest itinerari inclou els cursos Nar-
rativa –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.

Com a valor afegit, els cursos virtuals 
incorporen, a més de vídeos, fòrums, 
xats o qüestionaris didàctics, les vi-
deo-correccions dels exercicis, a tra-
vés 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 corre-
geixen en temps real les frases i parà-
grafs del seu text literari. Cada alumne 
pot veure, també, les videocorreccions 
dels companys i comentar-les. El cam-
pus virtual de l’Escola disposa d’un 
servei d’assessorament acadèmic, in-
formàtic i administratiu.
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L’abril de 2013 es va publicar el llibre 
que conté una selecció autoritzada de 
contes de l’alumnat del curs virtual Nar-
rativa, corresponent al treball dut a ter-
me durant el curs 2011-2012. 

Inscripcions als cursos virtuals
El curs 2012-2013 s’han obert 26 grups 
de cursos virtuals: 23 a l’octubre de 
2012 i 3 al gener de 2013. Això suposa 
un total de 4 grups més que els que es 
van obrir el curs 2011-2012. Del total de 
26 grups, 10 són del primer nivell (curs 
Narrativa), 8 del segon nivell (5 de Novel-
la I i 3 de Conte I), 7 del tercer nivell (5 
de Novel·la II i 2 de Conte II) i 1 del curs 
Grups de fi de projecte.

El total d’alumnes matriculats al llarg del 
curs 2012-2013 ha estat de 363 –316 a 
l’octubre i 47 al gener–. Això suposa un 
augment en 43 matrícules respecte les 
del curs anterior (320). Cal subratllar, a 
més, l’alt grau de fidelització de l’alum-
nat, que continua amb els cursos de se-
gon 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 Balears, la resta de l’Estat es-
panyol, Andorra, la resta d’Europa (a 
ciutats com Londres, París, Brussel·les 
o Nimes), l’Amèrica del Sud i Central 
(Lima, Medellín, Santiago de Xile i Bue-
nos Aires) i del Nord (Ciutat de Mèxic, 
Nova York i Vancouver). Així mateix, hi 
ha tres alumnes a l’Àsia (Hong Kong, 
Saigon i Shangai) i un a l’Àfrica (Txad). 

L’àmplia difusió respon, en bona part, 
als diversos acords de col·laboració que 
hi ha amb nombroses entitats i associa-
cions, tant de Catalunya com de fora, 
per difondre aquests cursos. Durant el 
curs 2012-2013 la difusió en aquest àm-

bit s’ha intensificat i ampliat de manera 
molt important. 

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, uni-
versitats, editorials, institucions, 
entitats i col·legis professionals. 

 – gabinet d’assessorament lingüís-
tic i literari (gall). Durant aquest 
curs s’han fet 25 encàrrecs, xifra simi-
lar a la del curs passat.

 – centre de desenvolupament de gui-
ons de cinema i televisió. 

A ctivitats
complementàries
A més de l’activitat pròpiament forma-
tiva, l’Escola organitza activitats amb 
l’objectiu de divulgar el fet literari, i col-
labora en l’organització de propostes 
impulsades per altres entitats, associ-
acions i institucions culturals i acadè-
miques.

Cicle Amb veu pròpia 
Paral·lelament als cursos presencials 
i virtuals, des de fa nou anys l’Esco-
la organitza un cicle de conferències- 
col·loqui, anomenat Amb veu pròpia, 
en el qual les persones inscrites tenen  
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ocasió de trobar-se i dialogar amb al-
guns dels principals escriptors actuals 
de renom −narradors, poetes, drama-
turgs i cantautors− i fer una mirada a la 
seva trajectòria literària. 

Durant el curs 2012-2013, van participar 
en aquest cicle: Anna Maria Moix, Joan 
Francesc Mira, Jordi Sierra i Fabra, Vi-
cenç Villatoro, Josep Maria Fonalleras i 
Antonio Muñoz Molina.

Presentacions de llibres 
i altres actes literaris
La presentació de llibres publicats per 
l’alumnat, el professorat o bé escriptors 
vinculats al centre és una activitat habi-
tual. També ho són altres activitats de 
caràcter literari, estretament relaciona-
des amb l’Escola.

Al llarg del curs 2012-2013, es van or-
ganitzar un total de 32 actes, xifra molt 
similar a la del curs passat.

Llibres publicats 
per l’alumnat i el professorat
Durant aquest curs, un total de 24 pro-
fessors i 114 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, narra-
tiva de viatges, assaig, història... Re-
presenten un nombre molt similar al 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 han 
rebut algun tipus de menció de reco-
neixement.

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 nove-
tats editorials d’alumnat i professorat de 
l’Escola, publicades durant el curs. 

També hi van ser presents els darrers 
llibres editats per l’Ateneu Barcelonès i 
les tres novel·les finalistes de la XLII edi-
ció del Premi Crexells (2013). 

Activitats literàries complementàries (curs 2012-2013)
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Altres activitats rellevants
 – barcelona i el gènere negre. Cicle 
de conferències -del 18 al 22 de fe-
brer- organitzat per l’Escola d’Escrip-
tura per encàrrec de l’Institut de Cul-
tura de Barcelona (ICUB) en el marc 
de BCNegra 2013 i impartit íntegra-
ment pel professorat especialitzat en 
el gènere negre de l’Escola. 

 – tallers de poesia a la setmana de 
la Poesia de barcelona 2013 (del 8 
al 14 de maig). Aquests tallers oferei-
xen un tast d’alguns dels recursos i 
de les tècniques poètiques més relle-
vants. L’Escola ha organitzat deu ta-
llers per encàrrec de l’Institut de Cul-
tura de Barcelona (ICUB), amb la col-
laboració del Grup de Recerca Poció 
(Poesia i Educació), la Fundació Joan 
Brossa i La Seca-Espai Brossa.

 – Programa cultural Wonderland 
(ràdio 4), dirigit i presentat per 
la periodista Rosa Gil. Durant el 
curs 2012-2013 s’ha continuat la  
col·laboració amb el programa cultu-
ral Wonderland.

 – inspiraciència – iii concurs de re-
lats d’inspiració científica, organit-
zat per la delegació a Catalunya del 
Consell Superior d’Investigacions Ci-
entífiques (CSIC). Inspiraciència vol 
apropar la ciència a la societat a tra-
vés d’una activitat creativa com l’es-
criptura.

 – v beca carnet jove connecta’t a les 
lletres 2013, que impulsa l’Agència 
Catalana de la Joventut de la Direcció 
General de Joventut (Departament de 
Benestar Social i Família - Generalitat 
de Catalunya), i que promou l’accés 
professional de les persones joves al 
món de la premsa escrita.

 – fgc i l’escola d’escriptura: concurs 
de nanorelats “un tren d’històries”. 
Amb motiu de la commemoració del 
150è aniversari del tren de Sarrià, Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Escola d’Escriptura han convo-
cat conjuntament el concurs literari de 
nanorelats “Un tren d’històries”.

 – 10è memorial-homenatge a Manu-
el vázquez Montalbán a vallvidrera  
3r Concurs de Relats Manuel Vázquez 
Montalbán convocat conjuntament 
pel Centre Cívic Vallvidrera/Vázquez 
Montalbán i la Biblioteca Collserola/
Josep Miracle.

C omunicació, 
difusió i publicitat
Durant el curs 2012-2013, l’Escola ha 
augmentat d’una manera molt signifi-
cativa la seva presència als mitjans de 
comunicació, tant en la premsa escrita 
com en mitjans digitals i audiovisuals, 
amb articles de fons, reportatges, en-
trevistes o referències a l’activitat que 
l’Escola genera. 

Una de les conseqüències directes 
d’aquesta visibilitat als mitjans (diaris, 
revistes, ràdios, televisions...) és que 
durant aquest curs s’ha incrementat 
moltíssim el nombre de visites al web 
de l’Escola.

D’altra banda, l’Escola treballa molt in-
tensament la publicitat i la presència 
en nombrosos àmbits, 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.
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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, editori-
als, teatres, cinemes, museus, restau-
rants... i per mitjà de butlletins digitals 
i per correu electrònic a diverses en-
titats amb les quals s’ha establert un 
acord de col·laboració. 

 – Difusió amb cartells al carrer als barris 
de Barcelona més concorreguts.

 – Dues campanyes mitjançant expo-
sitors publicitaris lluminosos a dotze 
estacions del metro de Barcelona (se-
tembre 2012 / desembre 2012). 

Butlletí electrònic
Per complementar la tasca de difusió, 
s’elabora un butlletí electrònic quin-
zenal, L’Escola al dia, que s’envia a tot 
l’alumnat, professorat, exalumnes i per-
sones i entitats interessades en l’activi-
tat de l’Escola. 

Web i xarxes socials
El web de l’Escola d’Escriptura (www.
campusdescriptura.com) s’ha renovat 
completament durant el curs 2012-
2013, millorant notablement la informa-
ció sobre els cursos i l’activitat de l’Es-
cola. 

El nombre de visites ha crescut en un 
35%. Si durant el curs 2011-2012 van 
ser 87.640, enguany han estat 118.400, 
amb una mitjana diària de 324 visites. 

També cal destacar l’augment de segui-
dors a les xarxes socials, especialment 
a Facebook on s’ha passat de 1.394 se-
guidors a l’inici de curs a 8.243 a final 
de curs.  

R elacions
externes
Amb l’objectiu de ser un centre de di-
fusió d’iniciatives artístiques, l’Escola 
manté relacions d’intercanvi amb nom-
broses entitats culturals, com associa-
cions d’escriptors, revistes literàries, 
editorials, llibreries, etc. I col·labora 
amb altres entitats i empreses.

Paral·lelament, també té un estret lligam 
amb les institucions públiques, amb les 
quals col·labora en l’organització d’acti-
vitats i estableix intercanvis de serveis. 

Aquesta xarxa de relacions afavoreix la 
difusió de l’Escola en entorns molt més 
amplis. 

En aquest sentit, durant el curs 2012-
2013 s’han continuat tancant acords de 
col·laboració amb diverses entitats que 
difonen els cursos presencials i virtu-
als de l’Escola d’Escriptura en diferents 
espais (butlletí electrònic, web, revista, 
etc.), a canvi d’un descompte en el preu 
del curs per als seus associats, usuaris, 
subscriptors o titulars. Entre aquests 
nous acords, destaquen: Goethe Insti-
tut, Institut d’Estudis Nord-americans o 
l’International Student Identity Card.

R elacions 
internacionals
En l’àmbit internacional cal destacar 
que l’Escola d’Escriptura és membre 
actiu de l’European Association of Cre-
ative Writing Programmes (EACWP), i 
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durant el curs 2012-2013 ha participat 
en diversos projectes i encontres, entre 
els quals destaquem:

•	 9è Simposi de l’EACWP, del 29 de 
maig al 2 de juny de 2013, a Orivesi 
(Finlàndia). La trobada va servir per 
consolidar l’associació, aprovar les 
incorporacions de nous membres i 
crear els grups de treball que han de 
desenvolupar la feina específica de 
cada àrea fins al proper simposi, que 
tindrà lloc a París (juny de 2014).

Així mateix, l’Escola manté una estreta 
relació amb l’Escuela de Escritores, de 
Madrid, amb la qual col·labora habitual-
ment per qüestions acadèmiques, inter-
nacionals, i d’intercanvi d’experiències i 
professorat.

A spectes 
econòmics
Els ingressos de l’Escola d’Escriptura 
provenen de les matrícules dels cursos 
regulars (98%), dels cursos i assessora-
ments externs (1,74%) i dels encàrrecs 
per desenvolupar activitats fets per l’ad-
ministració pública (0,26%). 

El tancament de l’exercici 2012-2013 
ha assolit els objectius fixats al pressu-
post. L’aportació de l’Escola a l’Ateneu 
pel que fa a la incorporació de nous so-
cis a l’entitat i, per tant, als ingressos en 
concepte de quotes deixa un resultat de 
149.844 €. 

El volum d’ingressos de l’Escola ha 
crescut de manera molt notable en els 
darrers 8 cursos, passant d’aproxima-
dament uns 140.000 € al curs 2004-
2005, al 1.240.000 € actuals. És a dir, un 
increment de gairebé el 800%. 

Per valorar en la justa mesura aquesta 
evolució cal tenir en compte que 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. 
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Tancament econòmic de l’exercici 2012-2013

ingressos
PressuPost 

aProvat
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 

aProvat
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 €

resuM d’ingressos i desPeses

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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Pressupost econòmic de l’exercici 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, equip de gestió i d’administració 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 €

resuM d’ingressos i desPeses

INGRESSOS  1.274.540,00 € 

DESPESES  1.274.540,00 € 

RESULTAT 0 €




