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

19 de juny de 2O2O
(aprovada el 14 de juliol de 2020)

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

S'excusen: Miquel Angel Barrabia, Enric Cirici i Carles Santacana

A les 10h del dia indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva per
videoconferéncia seguint l'ordre del dia estableft. 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 I'acta de la reunió anterior
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió anterior, reunió
ordinária de data 26 de maig de 2O2O, queda aprovada, convertint-se
així en l'acta de la sessió.

2. Obertura del president
reparació de I'assemblea de socis
El president informa que s'ha fet pública la convocatória entre els socis.
Tota la documentació ja es troba disponible i s'ha organitzat tot el
procediment per garantir la participació i votacions des de la distáncia en
directe, combinat amb la preséncia a la sala. Préviament els socis s'han
d'inscriure a quina modalitat participaran.

\I

b. Propera reunió de la Junta
S'acorda celebrar les propers reunions en format mixt (presencial i
virtual): la reunió extraordinária del proper 29 de juny i la reunió
ordinária del 14 de juliol.
3. Informacions de la Comissió de Desconfinament
Els membres de la Junta han rebut el document Pla de Desconfinament
de l'Ateneu Barcelonés: nova definició per fases calendaritzades, elaborat
per geréncia (annex 1).

Joan Maluquer, en nom de la Comissió de Desconfinament, presenta el
document, ja validat per la Comissió.
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La Junta Directiva ratifica I'aprovació del Pla i acorda difondre'l entre els
socis.

4. Informació sobre requeriments laborals rebuts
Pilar Blasco, vicesecretária, informa dels darrers requeriments rebuts en
matéria laboral.

El dia 8 de juny s'ha rebut un nou requeriment d'inspecció de treball,
motivat per una denúncia dels Representants dels Treballadors, en
relació amb la situació dels treballadors des de I'inici de I'estat d'alarma,
centrat en el teletreball organitzat. Informació que ja ha estat facilitada.
Fins al moment, cap de les tres inspeccions de treball a les quals s'ha
hagut de donar resposta aquests darrers dos mesos, han generat cap

sanció o avís d'esmena.

Ahir, dia 18 de juny, es va rebre una citació judiciar per proper dia 2 de
juliol, fruit d'una demanda judicial presentada pels Representants dels
Treballadors per I'ERTO i danys morals. s'acorda que en nom de I'Ateneu
hi compareixerá en carles Llorens, que coneix de prop tot el procés i ha
estat en les diverses reunions amb els Representants.

5. Mesures d'estalvi económic per la COVID-l9
carles Llorens, vicepresident económic, exposa que hi ha dos ingressos
que s'han pogut confirmar: I'apoftació de I'Ajuntament a través de I'ICUB
(145.000 €) i el patrocini de la Fundació Damm (25.000 €). per contra
n'hi ha dos que no estan confirmats: I'aportació anuar de la caixa a
través del conveni amb la Generalitat (180.000 €) i la subvenció del
Departament de Cultura via Institució de les Lletres Catalanes (entre 50 i
60.000 €).

\l

En tancar el mes de maig, s'observa que h¡ haurá una disminució
d'ingressos de 300.000 € aproximadament. Mentre que en despeses es
podrá reduir en uns 50.000 €. La qual cosa fa preveure un déficit de
250.000 € aproximadament en tancar I'any 2020.
Davant d'aixó des de la Comissió Económica s'estan treballant diverses

propostes per
100,000 €.

tal de reduir el déficit amb I'objectiu de reduir-lo

a

La Junta aporta diverses propostes i acorda que no es pot basar solament
en la reducció de I'activitat, es valoren propostes per obtenir més
ingressos dels socis, de les administracions, la participació del Consell
Social, etc.

i

s'acorda que
aplicar.

a la propera reunió s'aprovará el paquet de mesures

a
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6. Programació del mes de juliol
Joan Maluquer, vicepresident cultural, informa que ra comissió de
Programació ha previst tancar I'activitat del curs amb el Premi Crexells, el
mes de juliol. Si les mesures preventives de la COVID ho permeten, s'ha
previst de mantenir el dinar amb els periodistes i I'acte d'entrega del
premi a la sala d'actes Oriol Bohigas, amb I'aforament reduTt.
7. Informacions del conservador
a. Seguiment de les obres
Ramon Mir, conservador, informa que les obres estan avangant, que ja
s'ha fet el nou tram de I'escala d'emergéncia, i que s'ha comengat amb la
impermeabilització del jardí. Tot fa pensar que es compliran els terminis i
durant el setembre disposarem de nou deljardí.
b. Proposta de posicionament de I'Ateneu davant ta situació
socioeconómica del país
Ramon Mir exposa que la situació socioeconómica és comprexa i que, al
seu entendre, la societat civil ha de reaccionar. per aquest motiu proposa
que I'Ateneu hauria de fer alguna acció en aquest sentit, com una
declaració o manifest públic, un seguit de debats de qualitat, un seminari
amb especialistes, etc. s'acorda que a la Junta ho debatrá al setembre.

8. Proposta de conveni de col.laboració amb el FAD

\['

Jordi coca proposa estudiar la possibilitat de col.laborar amb el FAD,
institució que té una nova junta i interés a cooperar. Es considera una
bona proposta i s'acorda que es fará una primera reunió amb ells per tal
d'explorar els aspectes possibles de la col.laboració.

9. Aprovació de les altes i baixes de socis i sócies del maig de 2o2o
Es facilita als membres de la Junta les altes i baixes de socis produldes
durant el mes de maig, S'aproven.
1O. Assumptes

d'urgéncia

No se'n formulen

11. Torn d'intervencions lliure
No se'n formulen
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A les 13:30 hores finalitza la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco

la

present acta amb el vistiplau del president.
Pilar Blasco i Prim

Jordi Casassas Ymbeft

President

V¡

fla en

ns
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Annex 1. Tema 3
PLA de DESCONFINAMENT de I'ATENE.' BARcELoflÉs
Nova definició per fases calendaritzades
A partir de les indicacions de les autoritats a data 18 de juny de 2O2O, s'han revisat els
serveis, horaris i mesures establerts per fases en el Pla de desconfinament de l'Ateneu
Barcelonés.

En elles se seguiran igualment les mesures preventives de garantia sanitária tant per
als socis com pels treballadors.

Les mesures de nou establertes poden ser revisades i modificades en funció de
l'evolució de la situació epidemiológica i de les directrius de l'autoritat sanitária , i/o de
les normatives i recomanacions governamentals.

Del22 de juny al 28 de juny

''.!J

A partir del 29 de juny

Obeftura de l?teneu als socis amb horari d'l1 a Obertura de l?teneu amb horari de 9 a 21 h de
19 h de dilluns a divendres.
dilluns a dissabte.
Horari preferent per majors de 65 anys d'11 a Adaptació a les mesures d'ocupació máxima
13h.
d'espais, circulació, etc. segons la normativa de
Sales de conversa i cafeteria (50o/o capacitat prevenció vigent.
máxima).
Sales de Biblioteca, sales d'activitats, zones
comunes i aules (amb distáncia de seguretat).
Jardí obert (50o/o capacitat máxima).
(amb distáncia de seguretat).
Cafeteria
Biblioteca i Arxiu amb horari d'11 a 19 h de
lluns a divendres
Biblioteca i Arxiu amb horari de 9 a 21 h de
de la Biblioteca (ámbit patrimonial) al 50% dilluns a dissabte.
de capacitat máxima.
Sales de la Biblioteca -totes- (amb distáncia de
seguretat) amb servei d'ordinadors, diaris i
Es manté el servei de préstec a domicili gratuit
Atenció al Soci amb horari d'11 a 14 h de dilluns revistes, etc.
Es manté el servei de préstec a domicili.
a divendres; i de 16 a 19 h de dilluns a dijous.
Atenció
al Soci amb horari d'l1 a 14 h de dilluns
Aules per estudi individual (amb reserva prévia).
No es fa activitat cultural presencial. Continua la a divendres; i de 16 a 19 h de dilluns a dijous.
programació per streaming, amb la possibilitat Aules per estudi individual (amb reserva prévia).
de fer-la des de lAteneu sense públic.
No es fa activitat cultural presencial. Continua la
Incorporació de l'equip per torns i amb mesures programació per streaming, amb la possibilitat
preventives de treball intern i dhtenció als de fer-la des de I Ateneu sense públic.
usuaris.
Es reprenen actes extraordinaris i tertúlies amb
Es manté la feina a distáncia i les reunions en aforament máxim de les sales segons la
distáncia de seguretat.
línia en les franges horáries no presencials.
Es mantenen les mesures preventives laborals i Es reinicia el servei de lloguers de sales.
per als usuaris.
Incorporació de tot I'equip presencialment, amb
Manteniment del pla de neteja intensificat dels les mesures preventives de treball intern i
d'atenció als usuaris.
espais de treball i espais públics utilitzats.
Es mantenen les mesures oreventives laborals i
per als usuaris.
Manteniment del pla de neteja intensificat dels
espais de treball i espais públics utilitzats.
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