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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

15 de setembre de 2O2O

(aprovada el 20 d'octubre de 2020)

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

S'excusa: Enric Cirici

A les 14 h del dia indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva
seguint I'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. Aprovació de I'acta de la sessió anterior
Conegut l'esborrany de I'acta de la sessió ordinária de data 14 de juliol de 2O2O
s'aprova, convertint-se així en l'acta de la sessió.

2. Informacions del President
El president obre un debat i reflexió a l'entorn de la situació que s'está vivint i

com está afectant l'Ateneu a llarg termini, Planteja la conveniéncia de fer una
sessió extraordinária el proper 29 de setembre per parlar-ne més ám pliament,

enllá dels temes de gestió del dia que avui ens ocupen.

3. Informac¡ons del vicepresident económ¡c
a) Situació económica 2O2O: previsions i mesures

Carles Llorens planteja la dificultat de la situació económica, gu€ cada cop es
torna més complicada en les circumstáncies que vivim, i els tipus de mesures,
més o menys crues que considera que es poden adoptar dins d'aquesta
"economia de guerra" com la qualifica. Queda aprovat que es preparará per
part de l'equip técnic dues o tres propostes que permetin afrontar diferents
escenaris i a partir d'aquí la Junta decideixi les mesures concretes que ens
ajudin, dins del possible, a millorar la situació económica que ens espera per
causa de la crisi de la covid-19.
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b) Peticions de I'ATN i CapiCua
L'ATN vol fer unes reformes básiques d'interiorisme al local que tenen llogat a
la planta baixa. Per fer-les sol'liciten de nou perllongar el període del contracte
de lloguer 10 anys complementaris al que ja está signat (fins al desembre de
2025). La Junta acorda que, a portes d'un canvi de Junta no pot adquirir aquest
compromís i, en tot cas, pot traslladar la petició a la nova Junta. Paral.lelament
han sol'licitat una reducció del lloguer en un 4Qo/o, donada la situació de
reducció del negocí per la pandémia, fins la propera primavera. La Junta acorda
de reduir el lloguer a 3.SOO€/mensuals durant els propers quatre mesos
(octubre-gener), amb possible prorroga si així es valora quan arribi el moment.
Cap iCua, llogaters de la cafeteria de la planta principal, sol.licita la condonació
del lloguer durant tot l'any 2020 i la revisió de cara als lloguers futurs.
Considerant que ja han gaudit d'una condonació els mesos tancats i d'una
reducció durant les obres del jardí, s'acorda que es negociT amb ells una
reducció d'acord amb el que marca la llei (fins al 50o/o).

Paral'lelament, s'acorda delegar en una comissió formada per Ramon Mir i la
gerent, perqué tractin les solucions a qüestions del lloguer i les afectacions que
estan tenint.

c) Revisió relació Ateneu/Escola d,Escriptura
Exposa Carles Llorens que el curs 2019-2020 es tancará raonablement bé, peró
que es preveu una baixada del 20o/o en les matrícules dels cursos de I'Escola pel
curs 2020-2O2L.

Es debat així mateix la qüestió del pagament, o no, de les qu
alumnes de l'Escola d'Escriptura. Joan Josep González apunta

n moment per tractar aspectes de I'Escola que caldria redregar i que no
veu ade quada la supressió d'aquestes quotes. per part de pilar Blasco es vol
deixar constáncia que les quotes com a soci de l'Ateneu, que abonen els
alumnes de l'Escola, cal tenir en compte que de fet formen part d'uns
intangibles que van més enllá d'un simple ús de les aules o espai físic. Carles
Llorens demana a la Junta que li faci confianga en aquesta qüestió de I'Escola.

4. fnformacions de la Comissió de Desconfinament
Informa Joan Maluquer del detall de les darreres mesures a aplicar per mor de
les noves normatives. Així mateix, informa que la Comissió proposa mantenir
l'horari d'obertura de l?teneu de 9 a 21 hores, de dilluns a dissabte, com fins
ara, i ampliar amb I'obertura dels diumenges al matí a partir de l'octubre, ja
que de moment no és possible d'assumir més horari si no es vol incórrer amb
despeses extraordináries. S'aprova.

otes de soci dels
que aquest seria
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5. Informacions de I'activitat cultural
Informa Joan Maluquer, com a vicepresident cultural, de les mesures relatives a
la programació de tardor, i proposa així mateix la creació del "seminari
Heidegger" impulsat per un grup de socis. S'aprova.

6. Informacions del conservador
Ramon Mlr detalla la situació de les obres de I'Espai Rogent i quin será el
calendari fins a la finalització. Com a aspecte més rellevant exposa que el 20 de
setembre retornaran les palmeres al jardí i que a principi d'octubre es podrá
reobrir als socis.

7. fnformacions de la vicesecretária

a) Eleccions a Ponents
Pilar Blasco planteja que les eleccions a Ponents de Secció, gu€ tindran lloc
el proper octubre, es preveu efectuar-les de manera presencial i virtual
alhora, que ja es va fer una primera prova en l'anterior assemblea i que ara
és el moment de provar el funcionament d'aquest vot electrónic en unes
eleccions. S'aprova.

ilita
els mesos

b) Altes i baixes de socis i sócies (jutiot i agost)
als membres de la Junta les altes i baixes de socis produTdes durant
de juliol i agost, S'aproven.

\r

8. Proposta adhesió Exposició Universal Barcelona 2O3O

Per part de Miquel Angel Barrabia es formula aquesta proposta, la qual es
comenta de valorar-la amb més deteniment.

9. Assumptes urgents
No se'n formulen

1O. Intervencions lliures
No se'n formulen.
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A les 16.30 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 Ymbert

c? H--

President

en fun ns

Vi
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