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

29 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, Carles
Santacana i Eulália Espinás.

S'excusen: Miquel Angel Barrabia i Enric Cirici
A les 11h del dia indicat, se celebra reunió extraordinária de la Junta Directiva,
en format mixt presencial i viftual, seguint l'ordre del dia establert. S'informa
de diferents temes, o s'estudien les diferents propostes, gu€ s'aproven totes
per unanimitat, a menys que es produeixi votació.

1. Preparació de l'Assemblea ordinária de soc¡s del 2 de juliol
El president exposa que ha previst iniciar I'assemblea amb la llista de
socis traspassats aquests mesos de pandémia.

Paral'lelament s'estableix la presentació de cada tema i la dinámica de
funcionament, donada la novetat de fer una assemblea en un format
mixt, presencial i virtual.
rda que, tot i que els socis s'hauran inscrit préviament, es deixará
entrar a la sala als socis no inscrits fins a la totalitat de I'aforament
permés.
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2. Mesures d'estalvi económic per la COVID-19
Els membres de la Junta han rebut el document Propostes de mesures
económiques per pal.liar els efectes covid-79 (annex 1).

El vicepresident Carles Llorens comenta les propostes del document,
indicant que és un document viu que s'ha d'anar actualitzant amb noves
propostes. S'aproven.
3. Torn d'intervencions lliure

Joan Maluquer informa que s'ha previst fer I'acte del Premi Crexells, el
proper dia 15 de juliol.
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La gerent informa que I'afluéncia a I'Ateneu és més aviat baixa . També

informa de

la resposta

més aviat discreta dels socis

d'a portacions extraord iná ries.

a

la

crida

A les 13 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 Ymbert

.?_

é.--.

President
ria

ncrons

2

A T E N E UB A R C E L O N E SC D E F G H I J K L

il lt| o P Q R T T u vw xY z

Annex 1. Tema 2

PROPOSTES DE MES'i.RES ECONóNTqUES PER PAL,LIAR EIS EFECTES
(iuny 2O2O)

COVID-I9

PREVISIONS DE TANCAMENT de L'ExERcIcI2o2o
(diferéncia amb el pressupost aprovat a data 25 maig 2O2O)
INGRESSOS
DESPESES

-300.265,00
-49.160,00

RESULTAT
251.1O5,OO

MESURES PER PAL.LIAR CI DÉFICIT PREVIST
TNGRESSOS

1.

Campanyes de socis: (+11.868€)
a. recuperació de baíxes sense quota d'ingrés (+7]69€i 13 altes x 4 mesos)
noves altes sense quota d'ingrés (+5.100€; 50 altes x 3 mesos)
c. aportacions extraordináries de socis (+5.000€)
d. alumnes de I'Escola "virtuals" (falta saber el número de matriculats)
e' socis col'lectius > actualment tenim 12 socis col'lectius i 9 paguen a principis
d'any' Per tant, el risc serien aquests 3 que encara no han abona[ la quoia anual
del2O2O si torna a haver-hi un rebrot COVID-19 i tanquem.

2.

Lloguers:

t,

il

(+11.686€)

a. aules per coworking (establir preus i condicions)
b' Escola (si alumnes no es fan socis) hauran d'abonar per ocupació i neteja de
despatxos + aules + sales per presentacions.

3.

Subvencions:
Noves ajudes per activitat cultural: caldrá tenir en compte que al fer menys activitat
possiblement ens reduiran les altres subvencions i per tant amb aquestes línies
acabarem compensant la baixada de les altres subvencions per assolir l'impoft
pressupostat.
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DESPESES (-53.7OO€)

1. General (-6.OOO€)
a. Assemblea general virtual (+4.000€)

b. Eliminar part campanyes socis de preséncia a fires (-6.000€)
c. Llibre President: passat a subv. DIBA (en substitueix llibre Almirall) (4.000€)

2. BAB (-16.000€)

a.

Posposar les remodelacions previstes en les sales de lectura
Biblioteca per aquest any 2O2O (a inici 2O2L?) > (-13.000€)
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b. Lloguer IEC: contracte endarrerit > (-3,000€; supósit comencem a pagar
lloguer a 1d'agost tenint en compte que hi ha uns 12.100 d'estalvi
incorporats a la previsió de tancament)

3. Activitat (-31.7OO€)
4. Programa en paper: (-10.000€)

5.

Reduir els actes de la tardor a 1 al dia (-5.000€;
d'estalvi incorporats a la previsió de tancament)

6. Premi Crexells: no festa (-6.000 €)
7. Estudi valoració activitats (anul.lar -3.000€)
B.

Exposicions: reduir-ne una (-4.700€)

9.

Museització (-3.000€ altres accions aftístiques)
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