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ACTA DE LA REUNIó DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

6 d'abril de 2O2O

(aprovada el 21 d'abril de 2O2O)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Ramon
Mir, Pilar Blasco, Joan Josep González, Miquel Angel Barrabia, Araceli Bruch,
Carmen Adzerias, Carles Santacana i Eulália Espinás.

S'excusa: Enric Cirici

(

A les 12h del dia indicat, se celebra reunió extraordinária de la Junta Directiva
per videoconferéncia d'acord amb el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marg de
2020, del Govern Espanyol, article 40 "Medidas extraordinarias aplicables a las
personas jurídicas de Derecho privado", pel qual s'estableix "Aunque los
estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de
los órganos de gobierno y de administración de las asociacion€s, (...) podrán
ce le b ra rse po r v i d eoco nfe re ncia ".

Seguint l'ordre del dia establert, s'informa de diferents temes, o s'estudien les
diferents propostes, QU€ s'aproven totes per unanimitat, a menys que es
produeixi votació.

1. fnformacions del president
Els membres de la Junta han rebut l'Informe de confinament 7: accions
rellevants realitzades del 14 al 31 marg 2020, elaborat per geréncia. El
president ressalta la tasca feta per tot l'equip per mantenir I'activitat de
I'Ateneu en línia i el detall del document.

Se suggereix que aquest informe es faci arribar resumit a tots els socis
(annex 1), en un butlletí electrónic especial amb una carta d'agraTment
del president en nom de la Junta (annex 2).

El presÍdent apunta que cal comengar a planificar el retorn a la
"normalitat", preveient la represa de les obres a l'Espai Rogent, mantenir
l'activitat cultural amb un període de transició, reprenent I'agenda de
reunions, etc.

2. Informació sobre I'activitat cultural afectada
a. Butlletí-e temátic setmanal
El vicepresident Joan Maluquer informa que des de I'inici del confinament
s'ha iniciat la difusió d'un butlletí temátic setmanal, amb participació
d'artistes i creadors que han col.laborat amb I'Ateneu per mantenir viva
I'activitat cultural a les xarxes. Destaquen els poetes de la setmana de
poesia, amb molt d'éxit, i s'está preparant la setmana de la música amb



A T E N E UB A R C E L O N E SC D E F G II I J K L T lt| O P O R S T U VW XY Z

intérprets. Se suggereix gu€, coincidint amb sant Jordi, diversos
escriptors facin lectura d'algun fragment inédit.
b. Programació d'abril i maig
Des de la comissió de programació s'han vist obligats a posposar els
actes d'abril imaig. Cas que es reduTssin les restriccions, s'organitzarien
de nou.

3. Informació sobre temes económ¡cs
a. Afectacions pressupostáries, mesures i previsió de tresoreria

Els membres de la Junta han rebut el document Afectacions del
pressupost 2020 per la COVID-19, elaborat per geréncia (annex 3),

El vicepresident Carles Llorens ressalta que s'ha fet I'exercici de projectar
I'escenari económic que poden presentar els propers tres mesos. És un
document de treball que s'anirá actualitzant conforme es vagi avangant.

Exposa també que s'estan mantenint converses amb el nou director
general de la Fundació Bancária "la Caixa" de cara a una possible
aportació per finangar el que falti de les obres de I'Espai Rogent.

b, Campanyes per a afrontar la crisi
El vicepresident Carles Llorens exposa que la Comissió Económica ha
previst possibles campanyes tant de captació de socis com per
aconseguir aportacions extraordináries entre els socis. Campanyes que
es presentaran a la propera Junta, quan es disposará de les dades
d'afectació amb el cobrament de les quotes del trimestre abril-juny.
Paral.lelament es valora si cal donar visibilitat a les mesures que
s'ofereixen als socis amb problemes laborals sobrevinguts per la situació
de confinament. La Junta acorda que la Comissió Económica ho valori,
afavorint sempre el missatge que és responsabilitat dels socis mantenir
I'entitat.

c. Sol.licitud de I'ATN Restaurant
L'ATN ha sol.licitat una moratória en I'abonament del lloguer. La Junta
acorda ajornar el seu cobrament fins al 31 de desembre, amb la condició
que si entretant es produís un traspás del lloguer haurien d'abonar totes
les mensualitats pendents.

4. Afectacions a I'Escola d'Escriptura
Carles Llorens, com administrador de I'Escola, informa que les classes
presencÍals s'han passat a realitzar en format de videoconferéncies des
del moment de I'inici del confinament, amb un gran esforg per part de
I'equip i els professors. I derivat d'aquest canvi, s'han anul.lat les quotes
de soci de I'Ateneu dels alumnes matriculats als cursos de primavera.
Aixó tindrá una afectació económica que encara s'está calculant i que
enviará abans de la propera Junta Directiva.
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5. fnformació sobre mesures laborals derivades del confinament
La vicesecretária, Pilar Blasco, exposa les mesures laborals aplicades amb el
vistiplau de la Comissió Laboral.
Des del dia L4 fins al 30 de marg, I'equip ha estat fent teletreball per tal de
garantir les informacions generals i personalitzades amb els socis, no aturar
les tasques administratives i comptables i oferir activitat amb carácter
virtual. Ha funcionat prou bé, amb bona predisposició de la major part de
treballadors.
Aixó no obstant n'hi ha que no poden teletreballar, ja que la seva feina és de
carácter presencial, en la seva totalitat o parcialment. Per aquest motiu, el
dia 31 de marg es va aplicar el que permetia el darrer decret del govern
(Reial Decret llei tO/2020, de 29 de marg), una vegada feta la consulta a
I'advocat laboralista: establir les hores de teletreball iles hores a recuperar
de cada persona de I'equip, d'acord amb la feina realitzada fins al moment i

la prevista, per tal de disposar quan es torni a la normalitat, d'un gruix
important d'hores, que permetran reduir la despesa en hores de substitució i

reforgos. Els criteris de recuperació d'aquestes hores s'establiran de comú
acord amb els Representants en tornar a la normalitat, tal i com estableix el
decret.
Aquesta pauta está vigent fins al 9 d'abril, d'acord amb el que preveu el
decret del 31 de marg, iles possibles prórrogues que se'n derivin.
Comunicat als Representants i a tots els treballadors, hi ha hagut una
reacció per part d'un dels representants posant en qüestió la decisió amb
arguments periférics.
La Comissió Laboral ha considerat tota la situació i creu que és la correcta,
ja que amb la mesura de recuperar les hores no treballades es preveu que
es podrá evitar I'aplicació d'un ERTO als treballadors que no poden
teletreballar. La Junta, de forma unánime, dona el seu vistiplau a I'opció
adoptada i delega en la Comissió Laboral altres possibles decisions si I'estat
d'alarma es perllonga.

6. fnformac¡ons sobre la gestió de I'edifici
a. Aturada obres a I'Espai Rogent

El conservador, Ramon Mir, informa que les obres continuen aturades i

que, de moment, hi ha forga incertesa de quan es podran reprendre. Al
moment en qué sigui possible, es fará un nou calendari de treball, amb el
desplagament de les palmeres inclós.

b. Gestions ATN/Tragaluz
Ramon Mir informa que les negociacions de traspás estan aturades degut
a la incertesa de la situació global.
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7. Informac¡ó sobre les afectacions de I'activitat de la Biblioteca
a. Nous accents en les línies de treball
Jordi Coca, bibliotecari de la Junta, exposa les prioritats en les quals s'ha
centrat I'equip de la Biblioteca: I'atenció al soci, la difusíó del patrimoni
bibliográfic digitalitzat, i continuar amb la catalogació del material
audiovisual, grácies a la passarel.la que s'ha instal.lat amb el Catáleg
Col.lectiu de les Universitats Catalanes.

b. Nou pla d'exposicions anual
Jordi Coca proposa un canvi de programa en les exposicions degut al
confinament: perllongar I'exposició de les Dones i I'Ateneu, que hi ha
actualment, posposar I'inici de I'exposició de Miquel dels Sants Oliver a la
tardor itraslladar I'exposició sobre el Palau Savassona a I'any 2Q2I.
I exposa que igualment es potenciaran les exposicions en format virtual i

es procurará que la de Miquel dels Sants Oliver es pugui oferir al més
aviat possible,

8. Reobertura de l'Ateneu: comunicació, acte especial, etc.

Jordi Coca proposa pensar en la reobertura de I'Ateneu, mantenint
I'activitat i la comunicació virtual ja iniciades.
S'acorda que a la propera Junta presentaran una proposta treballada per
la Comissió de Programació i de Biblioteca.

9. Assumptes d'urgéncia
No se'n formulen

1O. Torn d'intervencions lliure

l'Ateneu a la família de Manuel Baratech

pandémia.

A les 14 hores finalitza la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

Pilar i Prim Jordi Casassas Ymbert

/-
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Annex 1. Tema 1.

INFORME DE CONFINAMENT 7
Accions rellevants realitzades del 74 al 37 marg 2O2O
RESUM pels socis (butlletí del 7 d'abril de 2O2O)

Després d'una setmana de reducció gradual de I'activitat, el dia L4/3 es tanca I'Ateneu
als socis. A paftir del dilluns 16/03 s'organitza l'equip de treball perqué des de casa, i

les eines tecnológiques que paulatinament se'ls van facilitant, es pugui garantir els
serveis d'atenció personalitzada dels socis iels serveis organitzatius iadministratius
essencials. També s'organitza la manera d'oferir una nova ofefta cultural virtual i la
comunicació fluida i constant amb socis i ciutadans.

Accions més rellevants realitzades:

1. COMUNICACIó ¡ ATENCIó ALS SOCIS

Des del primer dia es considera una prioritat que els socis rebin informació puntual de
les afectacions del COVID-19 a l'Ateneu.

Des del primer dia dues persones de I'equip atenen per torns les consultes dels socis
que arriben a la bústia de correu-e. Fins el 31 de marg s'han atés 74 consultes. A partir
d'elles, es recullen les inquietuds més recurrents i es prenen decisions:

2. PROGRAMACIó D'ACTIVITATS

S'han ajornat i/o anul.lat els actes presencials previstos els mesos de marg i abril.

S'ha posat I'accent en oferir activitat cultural viftual, a partir dels continguts digitals
que disposa I'Ateneu i la implicació de creadors i artistes.

S'inicia el projecte #DifonemCultura #AteneuaCasa, amb un doble objectiu: per una
banda la difusió dels continguts de les activitats realitzades i que es troben a l?rxiu de
la Paraula i al Canal de Youtube de l'Ateneu Barcelonés; i per l'altra, elaborar nous
continguts.

2. Difusió de continguts a través de les xarxes
Aquest projecte es concreta en campanyes setmanals i temátiques de difusió de
contingut amb algun motiu de celebració o commemoració.

Campanyes realitzades el mes de marg:

21l27 de marc - Commemoració del Dia de la ooesia

Per celebrar-ho, es va organitzar un recital poétic viftual en el que diversos
poetes van oferir als seguidors de les xarxes de I'Ateneu la lectura d'un poema
seu. Hi van pafticipar 18 poetes entre els que destaquen: Sam Abrams, Sebastiá
Alzamora, Irene Anglada, Anna Ballbona, Flavia Company, Manuel Forcano,
Angels Gregori o Miquel de Palol.

Visualitzacions : 21.738
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5. 28 marc /1 d'abril. Setmana de les Arts Visuals
En motiu de la conferéncia que Salvador
Dalí va pronunciar el 26 de marg de 1930, a
l'Ateneu. El butlletí-e s'ha il'lustrat amb una
il'lustració cedida per I'aftista Ignasi Blanch,
realitzada en aquest període de
confinament.
El butlletí-e es complementa amb la difusió
a través de les xarxes amb una selecció
d'actes discursius d?rts Visuals de lArxiu
de la paraula i del Canal Ateneu.

Entre les dues campanyes s'han fet 9.350
visualitzacions de continguts a través del Canal Ateneu de Youtube i s'han
compartit a págines personals fins a 429 vídeos. Xifres que multipliquen per més
de dos les habituals.

Propers butl leti ns culturals :

2/8 d'abril. Setmana de la Filosofia per commemorar el centenari de la
conferéncia de Bertrand Russell a l?teneu, el 4 d?bril de 1920.

9/15 d'abril. Setmana de la Música. 12 actuacions breus de diversos músics,
ja sigui interpretant una pega o oferint una pega própia. Han confirmat la seva
participació, entre altres: Anna Alás (mezzosoprano), Marina Rosell (cantant),
Albert Guinovart, (compositor i pianista), Henrik Persson (violoncel'lista/viola de
gamba) o Sergi Marlo (cantant de musicals).

3. BIBLIOTECA

S'ha prioritzat l'atenció als socis, amb una Bústia activa i atesa de dilluns a diumenge.

S'han prorrogat automáticament els préstecs de llibres en curs.

Es manté el treball intern possible de I'equip, en format virtual:
. Difusió del patrimoni digitalitzat: conjuntament amb Coordinació cultural,

s'han fet les seleccions temátiques de les activitats disponibles al Canal Ateneu
de Youtube ia lArxiu de la Paraula. També s'ha col'laborat en la producció de
l'oferta virtual #DifonemCultura #AteneuaCasa.

Consultes a lArxiu de la Paraula: 5.968 conferéncies consultades (al mateix
període de l'any anteriorvan ser L.343, el que suposa un increment del 344,4o/o)

¡ Processament documental: s'ha instal'lat una passarel'la amb el Catáleg
Col'lectiu de les Universitats Catalanes que permet a 3 persones de l'equip
continuar catalogant, especialment vídeos disponibles al Canal Ateneu.

. Espai Coromines: s'está treballant amb l'inventari de les 1.800 capgaleres de
premsa, per identificar les revistes que hauran de ser enviades a aquest Espai.

. Arxiu i conservació: s'está treballant perqué tota la documentació generada
durant el confinament s'incorpori a l'arxiu sense incidéncies.
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Exposició sobre Miquel dels Sants Oliver i I'Ateneu: es continua treballant
amb la preparació d'aquesta exposició, que s'havia d'inaugurar el 2t d'abril,
especialment en la seva versió viftual.

a

/
\

4. GESTIó GENERAL:

a treballar en remot, es manté tota I'activitat de gestió administrativa i

comptable i de gestió de socis.

el servei de neteja al mínim, peró garantint la neteja i desinfecció de les zones
on hi ha persones i tenir cura de les zones patrimonials.

I'empresa constructora la represa dels treballs una vegada finalitzat I'estat
d'alarma.

tancament, o que ho podrien estar. Paral'lelament, s'han previst un seguit de
mesures que ajudin a la desviació negativa que es preveu, afectant el mínim
I'activitat de I'Ateneu.
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Annex 2. Tema 1.

Cafta als socis

Benvolgudes i benvolguts,

Convé que ens sensibilitzem de que cal la col.laboració de tothom per a fer possible el
manteniment de I'Ateneu en aquesta actualitat excepcional peró també en el proper
futur. Hem de mirar de que cap soci es pugui quedar enrere; a tal fi ja s'estan aplicant
mesures a tots aquells socis que acreditin una situació extraordinária lligada als efectes
socials ieconómics que está provocant la crisi actual. Així mateix, properament rebreu
altres mesures que estem estudiant en aquest mateix sentit.

No podem oblidar els deures que es deriven de formar paft d'una de les principals
entitats culturals de la ciutat i del país. En aquest sentit vull agrair a tot I'equip de
treballadors i responsables la feinada absolutament inédita que estan fent per a que la
vida ateneista no s'aturi i s'adapti a les actuals circumstancies. Rebreu un resum de les
accions i les activitats que s'estan desenvolupant. No em pus estar d'agrair la feina que
fa el personal de la biblioteca, el de la programació cultural (amb I'ajut inestimable
d'alguns dels ponents de les seccions) o la rápida reacció que han tingut la direcció i el
professorat de I'Escola d'Escriptura; i agrair a la gent que fa funcionar I'administració de
la casa, sense el concurs dels quals les altres feines no podrien arribar a bon port.
Moltes gracies a tots i de part de tots els socis.

Tots somiem qué la nostra societat pugui sortir molt millorada d'aquest gran repte a la
que ha estat sotmesa. Tots hi haurem de posar el nostre gra de sorra i nosaltres hi
podem contribuir des de la primera línia procurant que en surti millorada la societat
civil. Peró no podrem realitzar aquest salt sense tenir ben presents a tots els que ens
estan deixant en aquestes setmanes tan dures. El meu més sentit condol a les seves
famílies i amics. Temps tindrem de retre-los I'homenatge que es mereixen.

Una abragada a tothom i cuideu-vos molt.

Jordi Casassas

Barcelona, 7 d'abril de 2O2O

I
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Annex 3. Tema 3.a.

í¿.:lt ftrÉ

del POSTPRESSU P2020 RE IcovlD- 9 abri 20203(

fnoressos -2.852.0f lB.OO¡.¿' -ro.grg,¡zl -21.216,r:

Quotes altes de soc¡s 390.0t -455.0C -s¿s.ool -qro.or

nous strrs

Quotes soc¡s alumes Escola d'Escriotura

-7L4,0Q

ffi
4.7t6.61 -4.

latrícules talhB i cuEos AB -noo,ool 1.870,95

Joguer d'espab -900,0( 3.350.0( -o.eoo,ool -4.soo,o(

AnEndamnt ATN restaurant -2.185,5( -z.res.sol -2.185.5(

Arendamnt Cao ¡ cua -qs0 nr r qnn nr r.soo.ool -l.eoo.or

DesDeses -¡1.296.90 -f3.0aa.7, -ts.tzt.tzl -E,998,t'

Substitucions i tasques rcforc 132.0( -1.452.0C -:se.ool -rs6.or

Vio¡láncia i seouretat 3_057_6Í 5.376,2e s.¡rz.sel sJ76.2E

Ahua 300.00 -600.00 -ooo,ool -600,0(

:lectric¡tat/Gas -1.650.0f -3.300,0( -:.:oo.ool 3.300.0c

losuers (adequac¡ó sales ¡ eouiDs) -216.0( -804.0( t.tsz,ool -l.o8o,oc

TGnEses i publicitat -1,100,0( 1.100,0( r.roo.ool

Subscdpc¡ons (diarb) -500,0( 1.000.0( r.ooo-ool -1.ooo.oo

Adquis¡c6 nou fons 1.000,0( -2.000,0( -z.ooo.ool -2.ooo.o(

Serye¡custódia iretom llibres a l'AB -780,5( -2.251.0( -z.zsl.ool -2.2st.0(

ProorarEció seccions 1.350.0C -2.629.0(. -z.goo,ool -2.900.0(

Ialler icusos -¿oe.ool -s48.or

Vaterials de difDsftl e.fFq fd¡csenv i imr 'l ?tA nn -? ??a on -r.arn.ool

ÉS0lr¡üc¡otrdConl to¡o , -l,atl*;l t¡tg,tf t tg¡:¡L

Hub

nous

axus

¡ an¿lisi de I'entitat

TOTAL
AFECTACIó Ob¡erYacions

Cursos prit€ven escoh es fan virtuals

A partirde Íitjans de mig ja no es podrien
recuper¿r nÉs cl¿sses a l'estiu

Atn restaurant 50% (a partir d'abril)

Cap i Cua condon¿ció lloguer durant estat d'alam

h despesa corespon al p¡ogErB del ms següent

disseny 1573 i phfó 326 (tatrbe despesa és la del
següent)
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