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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCETONÉS

29 de setembre de 2O2O

(aprovada el 20 d'octubre de 2O2O)

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

S'excusen: Enric
Santacana

Cirici, Miquel Angel Barrabia, Jordi Coca, Carles

{

A les 15 h del día indicat, se celebra reunió extraordinária de la Junta
Directiva, seguint l'ordre del dia establert, amb un únic punt de l'ordre
del dia.

1. Mesures a considerar per I'afectació de la Covid-l9 a I'Ateneu
Tal i com va proposar el president en l'anterior sessió ordinária de 15 de
setembre, en aquesta sessió s'obre un debat i reflexió ampli a l'entorn de
la situació que s'está vivint i com está afectant lAteneu a llarg termini.
A partir d'un document de partida, que ell va enviar als membres de la
unta , s'obre discussió a l'entorn de les mesures que cal prendre més

enllá de les qüestions de gestió habitual i que ja s'estan duent a terme
per la Junta, pels membres de la Junta i més en concret per part de la
Comissió de Desconfinament.

El president pren com a punt de partida la referéncia cultural que en la
nostra história ha estat i és l?teneu Barcelonés, tant en la vida
barcelonina com, sovint, en la catalana. Després d'esmentar les diferents
etapes per les quals ha passat aquesta institució, comenta com l'arribada
actual d'aquesta pandémia está suposant un daltabaix en la vida
ateneística tal i com l'havíem concebuda fins al passat mes de febrer i
patim la duresa de la situació.

A partir d'aquí sorgeixen per part del propi president i dels altres
membres de la Junta les mesures més o menys drástiques que
consideren que cal adoptar. Ramon Mir exposa amb contundéncia la
necessitat de les mesures més drástiques per salvaguardar lAteneu i de
manera urgent, i en aquest sentit proposa crear un comité d'análisi o
comité d'experts formats per persones de prestigi (tres o quatre
persones) perqué ajudin a tenir un visió més objectivada del problema i

1



AT E N E UBA R C E L O N E SC D E F G H I J K L T II O P O RS T U VWX YZ

que se centr¡n en mesures per acabar el 2O2O i en mesures per enfocar
el 2O2L.

El president ila resta de membres consideren que és una bona idea.
S'acorda per unanimitat que s'inicii de manera Ímmediata aquest comité
d'experts, a fi que ajudi a prendre les decisions més encertades, i es
considera que a més de persones de prestigÍ siguin també socis de
lAteneu.

I no havent més assumptes a tractar, 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
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V¡ President

na en
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