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L’any 2014 ha estat un any amb molts canvis interns a l'Ateneu 
Barcelonès. La Junta Directiva de Francesc Cabana va acabar el seu 
mandat el mes de març, deixant pas a la Junta que va guanyar les 
eleccions, presidida per Jordi Casassas Ymbert.  D'altra banda, s'han 
escollit tots els nous coordinadors de les seccions, anomenats 
ponents, que programen l'activitat de la institució. 

La nova Junta ha posat l’accent en la implicació amb el procés que 
està vivint el nostre país, com ho mostra el fet que l’Ateneu ha estat 
una de les entitats impulsores de la Taula de Barcelona pel Dret a 
Decidir. 

Paral·lelament, s’ha continuat avançant amb els projectes més 
rellevants que l’Ateneu tenia damunt de la taula, especialment en 
els de l’àmbit tecnològic.  

Fixant-nos en les dades, un any més la resposta de socis i ciutadans 
ha estat molt positiva. L’Ateneu continua amb les altes xifres 
obtingudes els darrers anys. Però el més destacable, possiblement, 
és l’increment en la seva projecció pública, que s’observa tant en 
l’augment de les demandes de participació en processos 
col·laboratius, com en les múltiples demandes per organitzar tot 
tipus d’actes per part d’altres entitats i institucions, en el 
manteniment de la massa social i en la freqüent aparició en els 
mitjans de comunicació. 

 

 

1. L’entitat i els socis 

 

L’Ateneu Barcelonès és una associació cultural que té com a objecte 
social promoure el diàleg, la recerca i la difusió dels coneixements 
artístics, literaris, humanístics i científics, així com afavorir el 
desenvolupament cultural del país i de la llengua catalana.  

L’Ateneu, obre gairebé tots els dies de l’any, i ofereix un horari 
ininterromput del matí al vespre, dissabtes i diumenges inclosos.  

 

Paral·lelament, l’Ateneu ofereix una activitat oberta a la ciutadania, 
fonamentada en tres grans eixos: 

1. la Programació d’activitats i tertúlies  

2. la Biblioteca i l’arxiu històric 

3. l’Escola d’Escriptura 
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El 31 de desembre de 2014 hi havia un total de 3.978 socis (un 0,85% 
menys de socis que en el tancament de l’any 2013). El repte actual continua 
sent mantenir-se amb un nombre de socis al voltant dels 4.000, xifra que fa 
possible mantenir l’entitat al nivell de servei i qualitat actuals. 
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Evolució del nombre de socis a final d’any 

 

Relacions amb altres entitats  

Des de fa uns anys, l’Ateneu va iniciar una política d’obertura a la 
ciutadania que s’ha traduït en un ampli ventall d’entitats col·laboradores. 
Amb moltes d’elles s’estableixen convenis, de caràcter permanent o puntual 
i específic: intercanvi de serveis, programació d’activitats, desenvolupament 
de projectes conjunts, etc. Durant el 2014, s’ha establert un nou conveni, i 
les entitats amb conveni ja en són 23. 

 

El Palau Savassona 

La seu de l’Ateneu és un valor en si mateixa. El Palau Savassona és un 
edifici de les darreries del segle XVIII, declarat monument històric nacional i 
inclòs en el Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Edifici que 
s'ha beneficiat d'importants i acurades reformes aquestes darrers anys, com 
la biblioteca, la façana o la sala d'actes. L'any 2014, s'ha finalitzat la 
restauració de la sala Pompeu Fabra, amb la renovació de les llibreries que 
envolten els més de 150 m2 de sala en la qual es troben les revistes del 
segle XIX i els documents de la Mancomunitat.  

El més rellevant, però, ha estat l’adquisició d’un nou piano Yamaha C7X, 
per a la sala d’actes Oriol Bohigas, gràcies al patrocini de l’empresa 
Audenis. 

Aquests darrers anys, a més, aquesta seu patrimonial arquitectònica s’ha 
complementat amb obres artístiques de primera línia, donades totes pels 
mateixos artistes.  
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2. L’@teneu Hub: l’Ateneu al món digital  

L’@teneu Hub és la xarxa de coneixement cultural i de participació, 
que potencia la connexió entre persones, idees i continguts de tot 
allò que passa, es diu i es reflexiona a l’Ateneu.   

Al llarg de l’any 2013 es va crear el portal web, es va realitzar la formació 
dels socis responsables de les seccions temàtiques i coordinadors de les 
tertúlies, desplegant així la xarxa de blogs, i es va desenvolupar la versió 
adaptada per a dispositius mòbils. 

El 2014 s’han començat a recollir els fruits de la renovació, ja que han 
augmentat tots els indicadors d’ús. S'ha ampliat l'ample de banda per a 
millorar la connectivitat, i s’han continuat millorant els continguts amb 
informació complementària i l'enllaç a les gravacions en àudio i/o vídeo de 
les activitats pel Canal Youtube i l’Arxiu de la Paraula.  

També s’ha iniciat la instal·lació del cablatge de WI-FI a les plantes 
històriques del palau Savassona (de la planta baixa a la segona) i durant 
l’any 2015 s’arribarà fins a la quarta planta. Per fer-ho, s’ha hagut 
d'efectuar un estudi de cobertura per salvar les limitacions de les 
estructures patrimonials i dels usos requerits a cada espai.  

Les dades següents evidencien aquesta millora:   

1. El portal ha rebut 152.925 visites, un 38,9% més que l’any anterior, 
la qual cosa suposa una mitjana mensual de 12.744 visites. 

2. El percentatge d’usuaris que consulten habitualment el web ha 
augmentat un 13,1%, arribant a 51.470.  

3. Les visites des de dispositius mòbils han augmentat un 50,5% 
assolint les 27.465 visites. 

 

Xarxes socials 

Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement de la 
institució, a finals de l’any 2010 l’Ateneu va iniciar la seva participació en 
les xarxes socials. Aquesta presència ha crescut exponencialment des de 
llavors: Facebook i Twitter s’han convertit en una via de comunicació 
fonamental per a la institució, amb 3.679 i 8.864 seguidors 
respectivament; al Canal Ateneu al Youtube augmenten els vídeos 
consultables constantment, gràcies a l’enregistrament de les principals 
conferències i actes que tenen lloc a la institució, oferint en tancar l'any 
2014: 354 vídeos, 494 persones subscrites, i més de 47.000 visites. 
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3. Activitat cultural permanent 

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.  

Al llarg de 2014, s’han programat i/o acollit un total de 742 actes, amb 
prop de 49.000 assistents, la qual cosa suposa un increment d'un 5% 
aproximadament. 

Els actes són majoritàriament discursius de totes les temàtiques 
d’actualitat, història, filosofia, literatura, etc. i molts d’ells organitzats com a 
cicles. 

Distribució temàtica dels actes 

 

Activitats destacades 

Un any més, l’Ateneu ha estat present en les grans commemoracions i 
efemèrides històriques del 2014, programant una sèrie d’actes de reflexió 
sobre els 300 anys dels fets de 1714, el centenari de la Primera 
Guerra Mundial o de la Mancomunitat. I també de dos fets literaris: els 
cinquanta anys de la primera edició de la publicació Els altres catalans, 
de Francesc Candel, i el centenari del naixement de Joan Vinyoli. 
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Premi Crexells  

El Premi Crexells és un guardó a la millor novel·la publicada l’any anterior. 
Té la singularitat que un jurat d’experts tria tres novel·les i els socis de 
l’Ateneu s’erigeixen en tribunal mitjançant el seu vot, juntament amb els 
clubs de lectura de les biblioteques públiques de Catalunya (l'any 2014, 29 
clubs de lectura).  

El lliurament del premi té lloc durant una revetlla literària festiva i oberta, al 
jardí de l’Ateneu, pels volts de sant Joan. El guanyador de l’any 2014, va 
ser Pep Coll amb l’obra Dos taüts negres i dos de blancs.  

 

Altres actes singulars  

Durant el 2014 l’Ateneu ha acollit gairebé 20 actes singulars, molts d'ells 
seguint el curs del calendari popular. Sant Jordi o l’Ou com Balla, són 
dies de portes obertes amb un gran èxit d’afluència (4.279 i 2.250 
persones, respectivament). 

També s'ha col·laborat amb iniciatives de la ciutat com Llum BCN de les 
Festes de Santa Eulàlia, amb el projecte Diem. Ateneu il·luminat, realitzat al 
jardí pels alumnes de l’Escola Elisava; el 48h Open House Bcn, 
d’Arquitectura Reversible, amb 450 visitants; i el Festival Asia. 

Destaca especialment, la conferència inaugural del curs acadèmic de 
l'entitat, enguany a càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas. 

 

Les tertúlies 

Les tertúlies constitueixen una de les aportacions més genuïnes de l’Ateneu. 
N’és una prova l’augment constant de demanda per crear-ne de noves.  

Els darrers anys el nombre de tertúlies s'ha anat incrementant, arribant 
l’any 2014 a 36 tertúlies actives, que es reuneixen de forma estable i 
periòdica.  
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4. Una biblioteca patrimonial de referència 

Finalitzades les obres de reforma arquitectònica i funcional de la Biblioteca, 
posant de relleu les pintures d’en Vigatà i la reforma d’en Jujol, la 
biblioteca s'ha consolidat com a referent dins les biblioteques 
patrimonials del país, participant en els projectes digitals més 
emblemàtics i rellevants de Catalunya, Espanya i Europa (Google Library 
Project, Europeana, Memòria Digital de Catalunya, etc.). Això fa que tota la 
tasca que es va desenvolupant es trobi a l’abast de la ciutadania a través de 
la xarxa: catàleg del fons, llibres i documents digitalitzats, etc. 

Durant el 2014 la Biblioteca ha continuat amb els serveis i projectes iniciats 
els darrers anys, mantenint els treballs i tasques de recuperació de la 
col·lecció, augmentant els continguts digitals i la seva preservació a llarg 
termini en el projecte COFRE de la Biblioteca de Catalunya i traspassant els 
documents de baix ús al dipòsit cooperatiu GEPA.  

El web de la Biblioteca, que es va integrar al nou portal de l’Ateneu l'any 
2013, ha fet augmentar l’accés als catàlegs i ha millorat en l’ús dels serveis 
oferts, com ho mostren les dades d’ús: 35.772 visites, les quals suposen un 
augment del 49% respecte a les visites de l’any 2013 i un 22,7% en el 
nombre d’usuaris únics. 

 

Desenvolupament de la col·lecció 

La col·lecció de la Biblioteca es compon de dues gran àrees: l’àrea 
patrimonial, ja tancada, constituïda especialment per documents del darrer 
terç del segle XIX i principis del XX; i l’àrea moderna, la qual es manté 
actualitzada, formada bàsicament per documents sobre les humanitats en 
general i la creació literària.  

Està composta per uns 250.000 documents, la meitat introduïts en el 
catàleg informatitzat, i cada any es complementa amb més d’un miler de 
documents. Això suposa un important pla d’esporgaments i 
d’emmagatzematge extern, per aquest motiu l’any 2013 es va signar un 
acord amb la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Biblioteques 
Universitàries per a dipositar els llibres de baix ús en un dipòsit cooperatiu 
especialment creat per a això (GEPA). Això ha de possibilitar que, en els 
propers tres anys, l’Ateneu anul·li el magatzem extern actual amb uns 
70.000 documents. Durant el 2014, han retornat els primers 2.350 
documents i han estat processats 2.183 per ser enviats al GEPA. 
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Serveis i usos 

La Biblioteca, com l’Ateneu, obre tots els dies de l’any (excepte alguns 
festius molt concrets). 

Com a novetat, l’any 2014 s’ha introduït l’avís per correu electrònic de la 
finalització dels préstecs, cosa que ha afavorit la puntualitat en els retorns i 
ha facilitat la renovació del préstec.  

A partir de l’any 2008 la Biblioteca ha anat creixent en tots els indicadors 
d’ús. L’any 2011 va aconseguir les xifres més altes de la seva història i, 
després d'un lleu descens els anys 2012 i 2013, l’any 2014 repunta de nou: 
gairebé 116.000 visitants (327 visitants per dia); 17.700 documents 
prestats; el 31,2 % dels socis han usat el servei de préstec amb una 
mitjana de 14,1 documents per soci a l’any. 

Evolució préstecs anuals 

Per a promocionar la col·lecció la Biblioteca crea contínuament “centres 
d’interès” d’acord amb l’actualitat i les activitats que s’organitzen a l’Ateneu,  
incloent codis QR que connecten determinades activitats amb els fons 
especials que ja es troben a la xarxa. 

 

 

Projectes patrimonials i de l’Arxiu 

El projecte Almirall 

La finalitat d’aquest projecte és la creació 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.  

El 2014 ha rebut, de nou, el suport econòmic de la Institució de les Lletres 
Catalanes i de la Diputació de Barcelona, gràcies al quals s’han publicat 28 
estudis nous, completant la línia de recerca ja iniciada sobre el positivisme, 
i que se sumen als prop de 500 estudis que ja hi havia disponibles. 
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Consultables en línia –versió en català i en castellà– a l’adreça 
http://almirall.ateneubcn.org. 

S'ha intensificat la difusió del portal, amb una exposició virtual a Europeana  
sobre el darwinisme a Catalunya i Espanya; i enllaçant els diversos articles 
amb la Viquipèdia. 

 

Campanya «Apadrina un llibre!»  

A finals de l’any 2010, es va iniciar la campanya «Apadrina un llibre!» que 
pretén, a partir de la participació ciutadana, preservar i assegurar la 
conservació de les obres bibliogràfiques patrimonials de l'Ateneu de més 
valor (unes 3.000).  

L’any s’ha tancat amb 7 noves obres apadrinades i des que es va iniciar la 
campanya, s’ha aconseguit la participació de 223 padrins, que amb una 
aportació de gairebé 20.000 € han apadrinat 73 obres.  

 
L’Arxiu de la Paraula 

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

El projecte s’inicià a finals del 2011. L’any 2014 s’han digitalitzat i processat 
297 cintes magnètiques, oferint un total de 1.233 gravacions. 
Paral·lelament, s’ha millorat el disseny gràfic de la plataforma i s’han 
desenvolupat noves opcions de recuperació dels continguts, entre els quals 
la integració dels vídeos oferts pel Canal Youtube de l’Ateneu i l'accés a 
través de dispositius mòbils.  

La plataforma, al llarg de 2014 ha rebut 33.229 visites i 6.757 usuaris 
únics, la qual cosa suposa gairebé triplicar la mitjana de visites mensuals de 
la primera època. 

 

Altres 

Pel què fa a la difusió dels fons patrimonials, periòdicament s’organitzen 
mostres bibliogràfiques a la vitrina de l’àrea patrimonial. Enguany destaca 
especialment l’exposició «La Gran Guerra des de l’Ateneu», coincidint 
amb el centenari de l’inici de la Primera Guerra Mundial, amb la reproducció 
d’algunes fotografies del fons d’imatges de l’entitat en què es veu la vida al 
front francès. 

I en el marc de la celebració del centenari de la Mancomunitat 
impulsada per la Diputació, s’ha agrupat a la recent restaurada sala Pompeu 
Fabra, el fons relacionat amb el naixement d’aquesta institució i l’estreta 
relació que va tenir amb l’Ateneu Barcelonès.  
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5. Presència als mitjans de comunicació  
 

L’any 2014, d’una banda, s’ha mantingut la presència diària a totes les 
agendes dels diaris més importants del país i a les xarxes socials, i de 
l’altra, s’ha incrementat el nivell d’aparicions en els mitjans de comunicació 
impresos i digitals, amb 779 notícies. 

Pel que fa a la premsa escrita, és remarcable la publicació de 360 notícies 
sobre actes organitzats pel propi Ateneu, un increment del 14% 
respecte al 2013. 

Els mesos amb una rellevància mediàtica més alta estan directament 
relacionats amb les activitats més destacades: l’octubre (108 notícies), amb 
la conferència inaugural que va dur a terme el president de la Generalitat 
Artur Mas; el juny (105 notícies), amb la celebració d’actes especials 
impulsats des de l’Ateneu, com ara l’entrega del XLIII Premi Crexells i l’Ou 
com Balla; o el setembre (94 notícies), amb la presentació de la Taula de 
Barcelona pel Dret a Decidir i l’inici del cicle «Futur(s)».  

A més, l’Ateneu s’ha convertit en un espai habitual de productores, mitjans 
de comunicació i entitats que utilitzen els espais del Palau Savassona per 
fer-hi rodatges, entrevistes i rodes de premsa. Al llarg de l’any 2014, han 
tingut lloc 65 accions d’aquests tipus (22 més que l'any 2013). Destaca, 
especialment, la visita virtual a través del Google Street View, dins 
el projecte Catalonia Highlights. 

 

 

6. Aspectes 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. 

La situació econòmica, però, no és diferent de la de l’època que s’està vivint 
i aquests darrers anys, inclòs l'any 2014, l’Ateneu ha imposat una contenció 
estricta en les despeses per tal d'ajustar-les als ingressos i tancar el 
pressupost sense dèficit.  

 

Ingressos 

L’any 2014 els ingressos han estat un 0,6% superiors a la previsió d’inici. 
Els darrers anys la distribució de la procedència dels ingressos s'ha anat 
decantant cap a un major pes dels ingressos propis i les quotes dels 
associats i la “venda de serveis” suposen gairebé el 75%.  
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 Quotes associats
63,11%

 Venda de serveis (cursos, lloguers, etc.)
10,34%

 Subvencions i patrocinis
26,55% 

 

 

 

 

 

Distribució dels ingressos 2014 

 

 

 

Convenis i subvencions 2014 

Institució Concepte Quantitat 
Institut de Cultura  
Ajuntament de Barcelona 

Col·laboració amb el programa  
general d’activitats. 

145.000,00 € 

Departament de Cultura de la 
Generalitat. Institució de les 
Lletres Catalanes i altres 

Col·laboració amb el programa  
general d’activitats i altres 75.722,33 € 

Diputació de Barcelona.  
Àrea de Biblioteques i 
Presidència 

Informatització de registres 
bibliogràfics i digitalització de fons 

22.035,04 € 

Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas 

Informatització de registres 
bibliogràfics i digitalització de fons 5.384,80 € 

TOTAL  248.142,17 € 
Patrocinis 2014 

Entitat Concepte Quantitat 
Fundació La Caixa Conveni de Caixes, concertat amb la 

Generalitat, destinat a la 
programació cultural. 

180.000,00 € 
 

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

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

Abertis Projectes tecnològics 3.000,00 € 
MANGO Compensació per l’afectació de les 

obres veïnes 20.000,00€ 
TOTAL  248.000,00 € 



 
 

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

12

Despeses 

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

L’objectiu prioritari de cada any és que aquestes despeses no superin els 
ingressos, i aquesta fita s’ha aconseguit. L'any 2014 s'ha tancat amb una 
desviació positiva de 17.160,15 €, que permet tancar l’exercici 
comptable, amb amortitzacions, de forma equilibrada. 

 

Liquidació del pressupost 2014 

 Pressupost 2014 Tancament 2014 

INGRESSOS 
 

1.877.854,27  1.888.479,82 

1. QUOTES SOCIS 1.171.987,43 1.195.263,11 
2. SERVEIS ATENEU 124.427,37 128.161,67 
3. ARRENDAMENTS 77.640,03 68.912,87 
4. SUBVENCIONS PÚBLIQUES 235.994,80 248.142,17 
5. PATROCINIS 267.804,64 248.000,00 
   

DESPESES 1.877.854,26 1.871.319,67 

1. RECURSOS HUMANS 1.098.971,50 1.100.174,52 

2. ASSEGURANCES 19.237,88 17.758,80 

3. NETEJA i CONSERVACIÓ EDIFICI 195.355,17 216.189,29 

4. SUBMINISTRAMENTS 108.923,17 106.014,95 

5. ADMINISTRACIÓ 31.669,53 34.175,88 

6. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES 65.290,08 32.093,36 

7. DESPESES INSTITUCIONALS 9.387,33 13.491,46 

8. PROFES. EXTERNS SUPORT GESTIÓ 22.252,74 21.054,21 

9. COMISSIONS I INT. BANCARIS 56.800,00 54.701,91 

10. COMUNICACIÓ GENERAL 26.742,60 27.457,41 

11. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC 84.292,81 97.864,88 

12. PROGRAMACIÓ 158.931,46 150.343,00 
   

RESULTAT 0,00 17.160,15 

AMORTITZACIONS / PROVISIONS  18.807,45 

TOTAL RESULTAT EXERCICI  -1.647,30 
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8. Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès SLU 

L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès és una Societat Limitada 
Unipersonal des de setembre de 2012. El seu exercici coincideix amb el  
curs acadèmic (1 de setembre al 31 d’agost), motiu pel qual s'ofereixen les 
dades del curs 2013-14.  

L’Escola programa més de 100 cursos presencials, per a grups reduïts, i 
cursos virtuals a través d’un campus virtual interactiu. El claustre de 
l’Escola d’Escriptura està format per més de 100 professors, tots ells 
escriptors, crítics literaris i professionals de les principals editorials i 
universitats.  

L’Escola va tancar el curs 2013-2014 havent atès 2.014 inscrits als diferents 
cursos presencials o virtuals. Aquesta xifra suposa un increment del 3,76% 
en relació amb el 
tancament del curs 
anterior. 

 

Cursos d'escriptura

Cursos d'oficis de l'edició

Cursos de literatura i humanitats

Cursos d'oralitat

Cursos virtuals

Cicle Amb veu pròpia

Distribució de la matrícula segons les branques d'estudi, curs 2013-2014

Matriculació per cursos (del 2002/2003 al 2013/2014)
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Els resultats són evidents si s’observa el volum mantingut de llibres editats 
a diferents editorials i de gèneres ben diversos per professors (24) i 
alumnes i/o exalumnes (114) 

L’Escola també organitza la presentació de llibres publicats per l’alumnat, 
el professorat o bé escriptors vinculats al centre. Al llarg del curs 2013-
2014, es van organitzar un total de 43 actes. 

 

 

Tancament econòmic de l'exercici 2013-2014 

 

 PRESSUPOST 
APROVAT  

 PRESSUPOST 
EXECUTAT  

INGRESSOS 1.274.540,00 € 1.319.273,67 € 

Matrícules cursos presencials          773.075,00 €         797.817,33 €  
Matrícules cursos virtuals          314.065,00 €        324.052,70 € 
Cursos i assessoraments externs             9.000,00 €          9.924,20 € 
Encàrrecs d'activitats de l'ICUB           2.400,00 €            2.400,00 €  
Quotes socis Ateneu Barcelonès          176.000,00 €         183.664,80 € 
Interessos préstec a l'Ateneu Barcelonès -  1.414,64 € 
   

DESPESES 1.274.540,00 € 1.319.112,63 € 

Professorat, equip de gestió i administració  987.175,00 €       1.014.794,61 € 
Actes i cursos externs           18.050,00 €           18.768,04 € 
Difusió, publicitat i Escola virtual           70.160,00 €          71.362,90 € 
Material fungible           14.575,00 €           22.286,09 €  
Despeses bancàries i administració           16.905,00 €           18.694,37 € 
Subministraments              7.800,00 €           4.874,33 €  
Subministraments facilitats per l’Ateneu 4.700,00 € 5.492,49 € 
Traspàs quotes Ateneu Barcelonès          155.175,00 €         162.839,80 € 
   

RESULTAT 0,00 €          161,04 € 
 


