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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS

7 de maig de 2O2O
(aprovada el 26 de maig de 2O2O)

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

S'excusen: Miquel Angel Barrabia i Enric Cirici
A les 16h del dia indicat, se celebra reunió extraordinária de la Junta Directiva
per videoconferéncia seguint I'ordre del dia establert. S'informa de diferents
temes, o s'estudien les diferents propostes, que s'aproven totes per unanimitat,
a menys que es produeixi votació.

1. Aprovació de la renovació de la pdlissa de

crédit

La Junta aprova la renovació de la pólissa de crédit un any més, per
150.000 €, amb I'objectiu de fer front a les possibles tensions de
tresoreria. Es delega la subscripció de la mateixa, davant notari, a Joan
Josep Gonzalez com a tresorer de la junta.
2. Pla de retorn a I'Ateneu

(

Els membres de la Junta han estudiat el document Pla de retorn a
l'activitat de l'ateneu pel covid-79: síntesi, elaborat per geréncia, el qual
estableix un pla de fases de reobertura de I'Ateneu, adaptant les
determinades pel Ministeri de Sanitat del govern espanyol i I'Ajuntament
de Barcelona, així com les mesures de salut laboral determinades pel
Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
La Junta fa diverses observacions, així com estudiar la possibÍlitat d'obrir
I'Ateneu els dissabtes en la fase II. I estableix els acords següents:
1. Aprovar aquest Pla de Descofinament en el seu conjunt, el qual queda
adjuntat com a annex 1 en aquesta acta.

2. Crear una Comissió de

Desconfinament, formada pels dos
vicepresidents, la vicesecretária, el conservador, el bibliotecari i la
gerent. La Comissió tindrá per objectiu decidir davant les incidéncies que
en aquest sentit sorgeixin, així com establir noves propostes a la Junta
per a la seva aprovació.

3. Informar als socis del Pla aprovat, destacant els aspectes

més

rellevants de la represa inicial prevista.
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4. Establir que la interlocució amb els socis tindrá una veu única, des de
geréncia i I'oficina d'Atenció al soci, d'acord amb les pautes que hagi
establert la Comissió de Desconfinament i els acords presos per la Junta
DirectÍva.

3. Torn d'intervencions

lliure

El president exposa que, ahir dia 6 de maig, un grup de prop de 40 socis
van fer publicar una carta a diversos diaris, titulada "Davant la inacció de
I'Ateneu Barcelonés" (annex 2). Tots ells I'han publicada sense contrast,
ja que no s'han posat en contacte amb I'Ateneu, com tampoc els socis
promotors, a excepció del diari El País, el qual ha fet una entrevista al
president.

Com a resposta la Junta acorda fer una nota de premsa per enviar-la a
tots els mitjans en la qual s'exposi tot alló que s'está fent, desmentint la
cafta d'aquests socis (annex 3). Paral.lelament es fará també una nota
informativa als socis.

A les 18 hores finalitza la sessió de la qual com a

vicesecretária aixeco la

present acta amb el vistiplau del president.

P¡

Vicesec

i Prim

na

Jordi Casassas Ymbert

President

Secretá ria e funcions
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ANNEX 1. Tema 2
PLA de RETORN A L'ACTIVITAT DE L,ATENEU
PEL COVID-I9: SINTESI
( Proposta Ju nta Di rectiva, 07 / 05/ 2O2O)

El Pla de retorn a I'activitat de I'Ateneu Barcelonés pren com a referents les pautes
marcades pel Ministeri de Sanitat del govern espanyol (Plan para la Transición hacia
una nueva normalidad, 28 d'abril de 2020), el decret d'alcaldia de I'Ajuntament de
Barcelona (Decret d'Alcaldia, sobre mesures addicionals de prevenció, de protecció i
organitzatives..., publicat a la Gaseta Municipal de 24 d'abril de 2020).
Pel que fa a la salut laboral i prevenció de I'edifici s'ha pres com a referent el
Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront del
COVID-19, facilitat per I'empresa de prevenció de I'Ateneu (ICESE), i els documents del
Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Gonsideracions generals
El pla és una guia de treball básica, establert per fases i la descripció de les mesures
preventives per cada área de I'Ateneu Barcelonés. Alguns dels apartats tenen com a
complement un protocol detallat d'actuació.
El pla pot ser revisat i modificat en funció de I'evolució de la situació epidemiológica i de
les directrius de l'autoritat sanitária, ilo de les normatives i recomanacions

governamentals.

El pla s'ha elaborat partint de les següents consideracions generals:

1. el calendari associat a cada fase és solament orientatiu, ja que s'haurá d'anar

confirmant amb

el

calendari

que marquin les autoritats sanitáries

i

governamentals. Així doncs, les actuacions es realitzaran en funció de la fase en
que ens trobem, no en funció del calendari.

2. el pla recull les fases aplicades a cada ámbit i es complementa amb

les

mesures d'aplicació: serveis als socis, I'edifici, els diversos ámbits d'activitat i
I'entorn laboral. També s'estableixen les pautes per a les entitats i empreses
externes que tenen activitat laboral a I'Ateneu i per aquelles que organitzen
actes a I'Ateneu,

3. en tot moment els socis estaran informats de les mesures preventives
adoptades, així com també de les indicacions i recomanacions a seguir (a través
de les xarxes i en el propi Ateneu)

rl

Marc de la proposta: criteris i mesures
Els

criteris marc que s'han seguit, es poden resumir en:
- evitar desplagaments i mobilitat en zones d'alta concentració de públic
- evitar la concentració de persones en un espai tancat
- minimitzar el temps de concurréncia presencial

@
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- facilitar la distáncia social entre persones

-

facilitar les mesures preventives de protecció

i

higiene, tant personals com

col.lectives
Aquests criteris determinen les mesures marc aplicades a les diverses fases i que es
poden resumir en:

- oferiment de part de I'activitat i de serveis de forma virtual o a distáncia.
- I'obertura gradual dels espais de I'Ateneu, amb horari preferent per a persones
majors de 65 anys.

- el pla de desinfecció previ i el pla de neteja intensificada durant totes les fases.
- I'establiment d'aforaments máxims per a cada tipologia d'espai, en funció del
seu ús i de la fase.
- les mesures de protecció dels treballadors: desplagaments, llocs de treball,
equipament de protecció personal (control térmic, mascareta, viseres, bates,
productes desinfectants, ...), relació amb els usuaris (mampares, guants,...),
etc. Així com en la seva possible situació de vulnerabilitat, amb visita preventiva
al servei de vigiláncia de la salut laboral.
- les mesures preventives pels socis: una única porta d'accés, eliminar la
identificació per empremta digital, catifes higiéniques, ús de mascareta,
mampares als llocs d'atenció directa, recomanacions d'hábit higiénics, etc.

@
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GUIA PER FASES

Ateneu en general
Fase 0
(fins 10 /17 de

FASE
(1'1118

maig?)

FASE

I

a 24131

(25131

II

FASE III

Fase

maig a7114

(8115 a21128

"nova normalitat"

juny?)

(amb nous hábits)

juny?)

maig?)

Tancat als socis Tancat als socis Obertura de I'Ateneu Obertura de l'Ateneu Obertura de
amb horari restring¡t
amb horari ampliat de I'Ateneu amb horari
Accés puntual

d'operaris
d'empreses
contractades de
manteniment de
I'edifici.

d'11h a 19h (dill.-div.)

Incorporació
puntual de part
de I'equip per
preparar la Fase

Zones comunes
tancades.

II.
Accés d'operaris
d'empreses

contractades per
a preparar per
obrir:
desinfecció,

antiplagues, etc.

10h a 20h (dill,dissabte).

ampliat de th a 21h
(dill. -dissabte).

Sales de Bibl¡oteca i
zones comunes al 30o/o

Sales de Biblioteca,
sales d'activitats,
zones comunes i
aules al 50o/o de

Servei de Biblioteca
(préstec) i Atenció al

de capacitat.

Soci.

Cafeteria 50o/o
capacitat mx.

Cafeteria 30olo
capacitat mx. (a
confirmar)

capacitat mx.
Cafeteria (amb
distáncia social)

Jardí tancat.

Incorporació .
Incorporació del
parcial del personal
personal presencial
presencial ampliat
en la seva totalitat
Incorporació parcial del necessari per cobrir els (excepte
personal presencial
serveis oberts.
vulnerables)
necessari per cobrir els
serveis oberts.
Es mantenen les
Es mantenen les
mesures preventives
mesures preventives
S'activen les mesures
laborals i per als
laborals i per als
preventives laborals i
usuaris.
usuaris.
per als usuaris.
Jardí tancat.

S'activen les
mesures

preventives
laborals.

1. ObeÉura de l'entitat a socis i ciutadania en general
Fase 0
(fins l0 /17 de

(11118 a 24131

(25131maiga7114

maig?)

maig?)

juny?)

Tancat

Tancat

FASE

I

FASE

FASE III
(8t15 a21128

¡I

Fase

"nova normal¡tat"

juny?)

(amb nous háb¡ts)

Obertura de I'Ateneu Obertura de I'Ateneu Obertura de I'Ateneu
als socis amb horari
restringit d'11h a 19h

als socis amb horari
ampliat de 10 a 20h

(dill.-div.).

(d

Horari preferent per
majors de 65 anys

Horari preferent per
majors de 65 anys de

Zones comunes i aules

d'11 a 13h.

10 a 13h.

al

ill.-dissabte).

a socis i ciutadania en
general amb horari

ampliatde9a2lh
(dill. -dissabte).

50o/o

de capacitat

mx.

{

Zones comunes
tancades.
lardí tancat

Zones comunes al 30o/o
capacitat mx.
Serveis oberts:
Jardí tancat
Sales d'activitats (mx.
50Vo capacitat)
Serveis oberts:
Serveis oberts:
Biblioteca: de9a21h
Biblioteca (préstec)
Biblioteca de 10 a 20h (dill. -dissabte).
d'11h a 19h (dill.-div.) (dill. -dissa bte)
Atenció al Soci: d'11 a
Atenció al Soci d'11 a
Atenció al Soci d'11 a
14h (dill.-div.) i de 16h
14h (dill.-div.) i de 16h 14h (dill.-div,) i de 16h a 1sh. (dj.).
a 1sh. (dj.).
a lsh. (dj.).
Cafeter¡a: a capacitat
Cafeteria:30olo
Cafeteria: 50Vo
total (a confirmar)
capacitat (a confirmar) capacitat (a confirmar)
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2. Edifici i instal.lacions
FASE

Fase 0
(fins l0 /17 de
maig?)
Edifici tancat

FASE

I

(25131maiga7114

maig?)

juny?)

Edifici tancat

Desinfecció de tot
l'Ateneu.

II

(11118 a 24131

Edifici obert amb
restriccions

Inici de la preséncia
de treballadors.

Inici del nou pla de

Comandes del

Comandes del

neteja, amb
intensificació dels

material preventiu
de protecció i
neteja dels
treballadors,
necessari per la
fase I.

material preventiu de
protecció i neteja
pels usuaris i
treballadors necessari
per la fase II.

espais de treball

i

espais públics
utilitzats.

FASE III

Fase

(8115 a21128

"nova normalitat"

juny?)

(amb nous háb¡ts)

Edifici obert amb
restr¡cc¡ons
Ampliació del nou
pla de neteja, amb
intensificació dels
nous espais de

treball i espais
públics utilitzats.

Edifici obert amb
restriccions
Adaptació a les
mesures d'ocupació
máxima d'espais,
circulació, etc.
segons la normativa
de prevenció vigent.

Comandes del
Reobrir el jardí (en
material preventiu
material preventiu
acabar les obres)
de protecció i neteja de protecció i neteja
Comandes del

Preparació dels
pels usuaris i
espais a utilitzar en la pels usuaris i
Ampliació i
fase II: llocs de
treballadors
treballadors
manteniment del
treball separats,
necessar¡ per la fase necessari per la fase nou pla de neteja,
mampares, cintes
III.
de "nova
amb intensificació
delimitadores,
normalitat".
dels nous espais de
senyalética, estores
Preparació dels
treball i espais
públics utilitzats.
desinfectants,
espais a utilitzar en Preparació dels
viseres, etc.
la fase IIL
espais a utilitzar en
la fase de "nova
Comandes del
Reinici de les obres a
normalitat".
material preventiu
I'Espai Rogent (a
de protecció i neteja
confirmar).
necessari en cada

moment.

3. Biblioteca i Arxiu
Fase 0
(fins 10117 de

(11118 a 24131

maig?)

ma¡g?)

FASE

FASE II
(25131maiga7l14
juny?)

I

Biblioteca i Arxiu
-tancats físicament,

Biblioteca i Arxiu
tancats físicament.

Sbfereix atenció
servei en línia.

Sbfereix atenció

i

i

servei en línia.

S'ofereix la premsa
disponible en línia.

S'ofereix la premsa
disponible en línia.

Redacció

Incorporació

i

aprovació dels
protocols de
quarantena de
llibres i altres
procediments.

presencial gradual

de

persones de la
Biblioteca ¡TIC que

han de realitzar
tasques
preparatóries de la
fase II.
Es manté el treball
a distáncia,
majoritá r¡ament.

@

Biblioteca i arxiu
reobren els servei de
préstec presencial,
amb horari restringit
de dilluns a
divendres d'11 a 19.

FASE III
(8t15 a21128

"nova normal¡tat"

juny?)

(amb nous h¿b¡ts)

Biblioteca i arxiu
amplien l'horari de
serveis de dilluns a
dissabte de 10 a 20

Biblioteca i arxiu
amplien l'horari de
serveis de dilluns a

dissabtede9a2l
h.

S'inicia el servei de
préstec domic¡liari
per missatger per a
majors de 65 anys.

Reobertura de les
sales de consulta
amb aforament mx.
limitat al 30o/o, s€ns€
servei de premsa
diária,

S'ofereix la premsa
disponible en línia.

S'ofereix la premsa
disponible en línia.

Incorporació

Es manté part del

presencial per torns
de les persones que
han de realitzar
tasques d'atenció als
serveis oberts.
La resta, manté el
treball a distáncia.

treball a distáncia
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Fase

Es reprén la
col.laboració amb
partenaires externs
(empresa de
digitalització,
enquadernació, etc.)

S'amplia l'aforament
de les sales de
consulta al 50o/o mx.
Es reactiva el servei
de premsa diária.

L'equip treballa
presencialment

l?teneu.

a
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4. Activitats i cursos AB
FASE

Fase 0

FASE II

FASE III

Fase

(fins l0 /17 de

(11118 a 24131

(25131maiga7114

(8t15 a21128

"nova normalitat"

maig?)

maig?)

juny?)

juny?)

(amb nous háb¡ts)

I

No es fa activitat
presencial.

No es fa activitat
presencial.

No es fa activitat
presencial,

No es fa activitat

Es reprén els

presencial.

tertúlies

Inici de

Continua la
programació per
streaming.

Continua la
programació per
streaming, amb
possibilitat de fer-ho
des de I'Ateneu

Continua la
programació per
streaming, amb
possibilitat de fer-ho
des de l'Ateneu

sense públic,

sense públic

la

programació per
streaming.

Incorporació
presencial gradual

de

(programat fins

persones de
l'área que han de
realitzar tasques

preparatóries de la
fase II.
Es manté el treball
distáncia,
majoritá riament.

a

Incorporació
presencial per torns
de les persones que
han de realitzar
tasques de suport
als actes. La resta,
manté el treball a
distáncia.

30/6)
Es manté la

preséncia per torns
de les persones que
han de realitzar
tasques de suport
als actes. La resta,

manté el treball a

actes

aforament sales mx)
i amb harmonització
del volum d'actes
s¡multanis.

Juliol/agost: no

hi

ha actes prop¡s.
poden acollir
lloguers.

Es

Curs2O2O-2t: no es
fan cursos AB.
L'equip treballa
presencialment

a

l?teneu, segons
necessitats,

distáncia.

5. Equip de treball
FASE

Fase 0

(fins

10 /17 de

maig?)

\

I

(11118 a24131

maig?)

Continuació del
teletreball.

Majoritáriament
teletreball.

Reunions en línia

Reun¡ons en línia.

Adquisició EPI's per
treballadors.

Inici de la revisió

Establir els
treballadors
vulnerables que
hauran de passar
revisió per part del
Servei de Vigiláncia
de Salut en el
Treball.

{

dels treballadors
vulnerables
requerits
presencialment
per part del Servei
de Vigiláncia de
Salut en el Treball.
Incorporació
presencial gradual

de

persones que

han de realitzar
tasques
preparatóries de la
fase II.

FASE II
(25131maiga7l14
juny?)
Es manté teletreball

Fase

"nova normal¡tat"
(amb nous heb¡ts)

per horaris no

Es manté teletreball
per horaris no

presencials.

presencials.

Incorporació
presencial gradual

Ampliació de la

persones declarades

incorporació

vulnerables.

de

persones que
han de realitzar

tasques d'atenció
als serveis oberts,
segons els horaris
establerts per
aquesta fase.

persones que
han de realitzar

tasques d'atenció
als serveis oberts,
segons els horaris
establerts per
aquesta fase.

Incorporació per

usuaris.
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Incorporació
presencial de la
totalitat de l'equip,
excepció de les

a

presencial gradual

de

torns i amb mesures Incorporació per
preventives de
torns i amb mesures
preventives de
treball intern i
d'atenció als
treball intern i

Treball a porta
tancada i amb
mesures
preventives.

@

FASE III
(8115 a21128

juny?)

d'atenció als
usuaris.

i

(50o/o

Incorporació per

torns i amb mesures
preventives de

treball intern
d'atenció als
usuaris.

i
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ANNEX 2. Tema 3
Davant Ia inacció de I'Ateneu Barcelonés
En uns moments de fort patiment social i económic els sotasignants, sócies i socis de
lAteneu Barcelonés, volem fer-nos presents i manifestar el nostre rebuig a com s'está
gestionant la institució en aquesta crisi provocada per la COVID-19. Vagi per endavant

el nostre més sentit condol a les famílies i amics de tots els socis i sócies que

(

hem

perdut durant aquesta pandémia, així com a tots aquells que aquests dies heu perdut
algú estimat, i el nostre reconeixement i agraiment a tots els professionals i voluntaris
gue ens permeten guarir-nos i transitar per aquest trángol. En aquests moments cal
estar centrat en la gestió de l'emergéncia, peró no podem perdre la mirada llarga en
l'impacte que aquesta crisi tindrá a la nostra societat, i pensar en preservar i
desenvolupar pel futur el teixit associatiu i cultural que hem rebut com un llegat. No
podem deixar d'entendre la cultura com un eix vertebrador de la nostra societat. És en
aquest sentit que com a socis de l'Ateneu Barcelonés considerem molt desafoftunades
les decisions que la nostra Junta está prenent. No donem suport ni ens sentim
representats per les mesures adoptades, i lamentem la manca de lideratge i d'empenta
social i cultural que hauria d'estar definint una institució com la nostra. El tancament de
la seu física no hauria d'haver suposat en cap cas una aturada dhctivitat tan drástica
com la que estem patint. La Junta evidencia manca d'iniciativa i creativitat, i mostra la
seva poca vocació de servei als socis, a la ciutat i al país. Es en els moments de crisi
quan hem de promoure i mantenir més vius que mai els espais de participació i reflexió
que han caracteritzat l?teneu Barcelonés al llarg de la seva história, habilitant no
només espais de participació i comunicació amb els socis, sinó també recursos i suport
a les seves iniciatives. Ben al contrari, observem com no s'ha dut a terme cap mesura
d'acompanyament als socis, ni en termes de suport emocional ni económics o culturals.
No s'han plantejat reduccions de quota, especialment per aquells que hagin pogut patir
més l'impacte económic, ni s'han habilitat serveis específics pels nostres socis d'edat
avangada especialment colpejats per aquesta crisi. Malgrat que no s'han qüestionat les
quotes dels socis la Junta directiva ha optat per aplicar unilateralment un ERTO a tot
l'equip professional, que ha estat comunicat als socis amb arguments més propis d'una
empresa orientada als beneficis a curt termini que no pas d'una institució cultural
centenária i sense afany de lucre. No som ni volem ser membres d'una societat
mercantil, sinó partícips d'un protagonista de la vida cultural del país, peró observem
amb desencís com s'executa un ERTO i s'atura l'activitat, en lloc de fer noves propostes
de serveis i continguts adaptats a les circumstáncies. La darrera comunicació adregada
als socis denota una manca de transparéncia que malauradament está sent habitual
durant tot el mandat de l'actual junta directiva, ometent informació essencial per poder
valorar les decisions preses, obviant tota possibilitat d'oposició o discrepáncia per part
dels socis, expressant-se en termes impropis d'una correcta gestió professional i
evidenciant abans la voluntat d'imposar disciplina als treballadors que no pas defensar
el perqué de la nostra institució i el seu paper a la societat. La Junta Directiva de
l?teneu Barcelonés no está prestant ni als socis, ni als treballadors, ni a la ciutat, ni al
país el servei que caldria esperar. Es per totes aquestes raons que demanem la retirada
amb efectes immediats de I'ERTO, l'adopció de mesures que facilitin el teletreball
adaptat a les possibilitats de cada treballador, la implementació d'un pla de serveis i
una programació adequats a l'actual situació d'excepcionalitat, i que es convoqui una
compareixenga telemática de la Junta davant els socis per donar les explicacions
necessáries.
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ANNEX 3. Tema 3
Carta obefta de la Junta Directiva de I'Ateneu Barcelonés
La Junta de l?teneu Barcelonés, reunida ahir 7 de maig del2O2O, ha pres coneixement
de la cafta d'un reduTt grup de socis de l'entitat que ha aparegut publicada en alguns
mitjans de la ciutat. Sorpresos davant de les afirmacions que s'hi fan, volem fer algunes
precisions.

Vagi per endavant que

hi ha una série d'opinions i judicis de valor que són

absolutament legítims, peró hi ha tres grans retrets gue necessiten aclariment, tal
com es pot comprovar en el escrits publicats aquests dies al web de l'entitat i en els
butlletins interns enviats a tots els socis i sócies.
El primer retret fa referéncia al fet que s'hagi prodult una aturada drástica de l'activitat
coincidint amb el tancament de la seu social a mitjan marg. Tot el contrari, han
aparegut sis butlletins de temática cultural consultats pel 40 o/o dels receptors,
reforgats amb activitats monográfiques amb poetes, músics, actors, escriptors,
etc.; I'activitat dels poetes, sense anar més lluny, va tenir 21.000 visualitzacions a
Twitter. Al fil de cada tema, s'ha fet difusió dels continguts digitals, histórics i actuals de
l'entitat, que es poden consultar al portal Arxiu de la Paraula, poftal que ha multiplicat
per quatre les visualitzacions habituals, i pel nostre canal de Youtube, que ha doblat el
nombre de visites habituals. A partir d'avui, divendres B, comenga un cicle de
conferéncies (sense públic, és clar). Aquest cicle, que está previst mantenir fins a
finals de juny amb la incorporació de noves iniciatives, s'ha consensuat amb els
diferents ponents de les seccions de la casa. Paral'lelament, l'Escola d'Escriptura ha fet
un esforg considerable per reconvertir els cursos en modalitat no presencial, esforg
que s'ha vist recompensat amb un éxit notable. Cal pensar que parlem de cent cursos
amb més de mil alumnes.
El segon retret fa referéncia a la manca de consideració envers el conjunt dels socis. Els
dies 26 de marg i B d'abril es van enviar dues cartes de suport i encoratjament als
socis, posant l'émfasi en aquells que patien diflcultats económiques i demanant la
solidaritat i contribució a la resta de socis (crida que afortunadament ha tingut
resposta). A més a més, a partir de la primera setmana de confinament, s'ha ofeft una
moratória del pagament de les quotes fins a finals d'any als socis afectats per un
ERTO o autónoms amb dificultats; també se'ls ha ofeft la possibilitat de donar-se de
baixa durant tres mesos i poder reingressar-hi sense el pagament de la quota

d'entrada.

t

El tercer retret fa referéncia a un ERTO, que segons ells ha afectat tot l'equip
professional. Sorprén aquesta afirmació atés que la Junta va enviar la informació
detallada als socis, el passat 29 d'abril, on s'explicaven les motivacions i les
circumstáncies de tot aquest procés. En qualsevol cas, i en contra del que ells afirmen
en la seva catta, volem informar que els afectats no són tots els treballadors de la
plantilla sinó 12 dels 31 treballadors (3 amb dedicació total i 9 parcial). I també
volem puntualitzar, tal com ja vam explicar als socis, que es va arribar a aquesta
situació després d'una dura negociació amb els representants dels treballadors que es
van negar a acceptar la modalitat que se'ls oferia en contra de l'opinió majoritária dels
treballadors (29 sobre 31). La proposta de la Junta Directiva consistia en la recuperació,
durant un any natural, de les hores que no quedaven incloses en el teletreball.
El que hem exposat fins aquí són fets comprovables amb la informació que han rebut
els 4.000 socis de lAteneu Barcelonés.
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En qualsevol cas, els preguem la publicació d'aquesta nota a
puguin disposar d'un altre punt de vista.
Agraits per endavant, restem a la seva disposició.
Junta Directiva de l?teneu Barcelonés
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