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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE L’ATENEU BARCELONÈS 

18 de febrer de 2020   

(aprovada el 17 de març de 2020) 

 

 
Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Pilar Blasco, Jordi 

Coca, Ramon Mir, Joan Josep Gonzàlez, Miquel Àngel Barrabia, Carmen 
Adzerias, Carles Santacana, Araceli Bruch i Eulàlia Espinàs. 

 

S’excusen: Enric Cirici  
 

 
A les 14 h del dia indicat, a la sala de Juntes, se celebra reunió ordinària de la 
Junta Directiva seguint l’ordre del dia establert i s’informa de diferents temes, o 

s’estudien les diferents propostes, que s’aproven totes per unanimitat, si és que 
no es produeix votació. 

 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior  

Conegut l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària anterior de data 
21 de gener de 2020, queda aprovat, convertint-se així en l'acta de la sessió.  

 

2. Informacions i propostes del president (J. Casassas) 

a) Valoració accions realitzades per la síndica del soci 

El president informa sobre els diferents intents de contactar amb la síndica per 
tal de poder-hi conversar respecte a l’entrega del seu informe anual i d’altres 

qüestions, però que ha estat impossible perquè no respon als requeriments. 
S’acorda comunicar-li de manera fefaent, via burofax, una data per tal que s’hi 

pugui mantenir una reunió i, si tot i així resulta infructuós aquest darrer intent, 
es tractarà el tema en la propera assemblea per actuar conforme assenyalen els 
Estatuts de l’Ateneu Barcelonès.  

b) Nou nomenament per al Consell Social 

Es proposa el diputat responsable de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan 

Carles Garcia i Cañizares.  

c) Altres 

D’entre la resta d’informacions destaca la relacionada amb les obres, que 

segueixen el seu curs. 

 

3.Propostes del vicepresident primer (J. Maluquer) 

a) Gestor de la secció d’Economia 

Es proposa i s’aprova nomenar Marc Becat. 
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b) Avançament de l’horari de les activitats 

Proposa avançar l’hora d’inici dels actes per contribuir a la conciliació de la vida 

laboral i familiar. Comenta també que moltes institucions ja ho han fet. 
Considera que l’Ateneu també ha de marcar una nova pauta en aquest sentit. 
S’ha comentat el tema a la Comissió de Cultura i els diferents ponents ho han 

considerat viable. La proposta és avançar mitja hora i que es facin a les 18:30 
hores en lloc de les 19:00 a partir del mes d’abril vinent. Queda aprovada. 

 

4. Informacions del vicepresident segon (C. Llorens) 

Comenta que el dèficit del 2019 s’ha reduït en relació al previst de 35.000 

euros i que tot apunta que finalment quedarà en, aproximadament, 30.000 mil 
euros. Estem a l'espera del tancament final dels auditors.  

Dins la línia de captació de nous socis, explica que FFCC s’ha ofert a fer 
publicitat de l’Ateneu en una de les seves línies de tren, i que el Col·legi 
d’Arquitectes i El Triangle també faran campanya entre els seus associats.  

 

5.Proposta de cessió del contracte del restaurant ATN (R. Mir/C. 

Llorens) 

S’exposa que el grup Tragaluz està interessat a fer-se càrrec del restaurant 
ATN. Proposen fer-hi unes reformes i s’han pactat unes condicions que siguin 

beneficioses per a l’Ateneu Barcelonès, incloent-hi un augment del preu del 
lloguer sota diferents fórmules possibles. S’acorda delegar a R. Mir i a la gerent 

la preparació de l’esborrany de contracte dins dels termes exposats i aquest se 
sotmetrà a posterior debat i aprovació de la Junta. 

6. Informacions del conservador (R. Mir) 

Informa detalladament sobre el seguiment de les obres a l’Espai Rogent, les 
quals s'han visitat abans de la reunió. 

Informa també que l'Ateneu no compleix els requisits introduïts en la 
convocatòria de l’1,5 % cultural del Ministeri de Foment, ja que no consta entre 
les institucions del Plan Nacional de Patrimonio, motiu pel qual no ens hi podem 

presentar. 

 

7. Informacions de la vicesecretària (P. Blasco) 

a) Convocatòria assemblea 

S’aprova l’ordre del dia i la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de 
Socis de 31 de març. 

b) Canvi de l’horari d’atenció al soci 

A causa de l’avançament de l’horari de les activitats, s’estudiarà l’adequació 
més idònia de l’horari d’atenció al soci. 
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c) Altes i baixes de socis i sòcies de gener 2020 

S’aproven. 

 

8. Reedició de Cultura femenina: estudis i orientacions, de Carme Karr 

A proposta d’A. Bruch, s’acorda participar en la reedició d’aquesta obra i 

adquirir-ne cent exemplars. Com que no consta al pressupost de 2020, 
s'estudiarà amb la gerent com fer-hi front des de les activitats de "Dones a la 

Palestra" i altres. 

 

9. Descomptes de soci: establir acreditacions 

Comenta la gerent, E. Espinàs, les situacions de dubte que genera l’aplicació de 

descomptes en la quota de soci, com és el cas de les parelles, els residents fora 
del país, etc.  

S’acorda establir, com a pauta, que s’ha d'acreditar amb documents actualitzats 
com l’empadronament conjunt o rebuts de consums. 

 

10. Informe de gerència de gener 2020 

Un cop llegit i conegut la Junta es dona per assabentada. 

 

11. Assumptes sobrevinguts 

No se’n formulen. 

 

12. Torn d’intervencions lliure 

No se’n formulen. 

 

A les 16:10 hores s'aixeca la sessió de la qual com a vicesecretària aixeco la 

present acta amb el vistiplau del president. 

 

Pilar Blasco i Prim                                 Jordi Casassas Ymbert   
 
 
   
   
  
 

Vicesecretària          President 


