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

20 d'octubre de

2O2O

(aprovada el L7 de novembre de 2O2O)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Joan

Josep

González, Ramon Mir, Araceli Bruch, Carmen Adzerias, Carles Santacana
Miquel Angel Barrabia.

i

S'excusen: Pilar Blasco, Jordi Coca i Enric Cirici
A les 16 h del dia indicat a I'encapgalament, a la sala Pompeu Fabra, se celebra
reunió ordinária de la Junta Directiva amb I'ordre del dia i els acords unánimes
següents:

1. Aprovació de les actes de les reunions anteriors
Coneguts els esborranys de les actes corresponents a les dues sessions
anteriors, reunió ordinária de data 15 de setembre de 2020 i reunió
extraordinária de 29 de setembre de 2020, queden aprovades, convertint-se
així en les actes de les sessions.

2. Informacions del president
d

\

2.1. Mesures en relació amb les afectacions COVID a l?teneu
Informa el president que l?teneu ,segueix la normativa de les autoritats
sanitáries establefta en la RESOLUCIO SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la
qual s'adopten noves mesures en matéria de salut pública per la contenció del
brot epidémic de COVID-l9 al territori de Catalunya, i que es va reunir la
Comissió de seguiment del Confinament que va establir les mesures que s'han
aplicat a I'Ateneu.

2.2. El president informa de les peticions realitzades a diferents
administracions públiques :
. S'ha previst realitzar una reunió amb la consellera de Cultura en relació
amb la subvenció per activitats que fins l'any passat ens havia atorgat la
Institució de les Lletres Catalanes.
a

Petició al govern de l'Estat, p€F rebre una subvenció en relació amb les
obres a realitzar al Palau Savassona.
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S'está elaborant un informe per enviar a la Diputació de Barcelona per
demanar un ajut relatiu a la fase 2 del projecte Almirall.

3. fnformac¡ons de la Comissió de Confinament
El vicepresident primer, Joan Maluquefr formula les propostes i informacions
següents en aplicació de la RESOLUCIO SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per,
almenys, les dues properes setmanes:
3.1. Cafeteria
Exposa que la cafeteria i el restaurant hauran de romandre tancats.

3.2. Mesures que afecten els socis
Informa que els actes s'hauran de fer sense públic, tanmateix se seguiran
realitzant en streaming, les tertúlies s'hauran de limitar a 6 persones i no es
podrá jugar a escacs.

3.3. Mesures relacionades amb els treballadors
Es facilitará que alguns treballadors facin teletreball o treballin en nous espais
habilitats per evitar concentració de persones en un mateix torn i espai.

I

f

4. Informac¡ons del vicepresident económ¡c
El vicepresident segon, Carles Llorens, formula les propostes

í

informacions

següents:

4.1. Informació del pis Guítart
Analitzats els estatuts de l?teneu, es considera que s'hauria de proposar a
l'assemblea extraordinária que autoritzi la Junta per realitzar, si escau, una
hipoteca per al 50% del valor del pis de Carles Guitart, per afrontar tensions de
tresoreria. S'aprova.
4.2. Proposta de mesures económiques 2020/2021
. Per aconseguir que el déficit de l'exercici 2020 sigui menor del que

actualment está previst, proposa

.

que a la propera

assemblea

extraordinária es presenti, per a la seva aprovació, gu€ els socis realitzin
una aportació extraordinária de 20 euros. S'aprova
Per aconseguir que la proposta de pressupost per l'any 2021 sigui
equilibrada, proposa que a la propera assemblea extraordinária es
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presenti per a la seva aprovació, si escau, un increment de la quota
ordinária mensual de 5 euros. S'aprova.
a

a

S'encomana al vicepresident segon i administrador de l'Escola
d'Escriptura que proposi una fórmula perqué, a partir del gener de
2021, els alumnes de l'Escola que realitzin les classes en línia, aportin
una part de quota a l'Ateneu en concepte d'usuaris.
Quan comenci el nou curs de I'Escola d'Escriptura i es puguin fer classes
presencials (previsiblement després de I'estiu), els alumnes de I'Escola
d'Escriptura, seran socis de nou de l?teneu pagant la quota ordinária.

5. fnformacions del conservador
5.1. Subvenció obres d'entrada de carruatges (FEDER)
Es va aprovar el projecte de rehabilitació de l'entrada de carruatges, i es varen
concedir 431.000 euros del fons EUROPEU FEDER. Está prevíst que aquestes
obres es realitzin entre el mesos de maig i setembre del 2O2L. En aquestes
obres es podrá alliberar el segon pis de l'atenció al soci, ja que hi haurá una
oficina d'atenció al soci a la planta baixa.
5.2 Lloguer del local de I'IEC (Institut d'Estudis Catalans)
Fa temps que es van realitzar gestions per llogar un espai de I'Institut d'Estudis
Catalans per magatzem de llibres de l?teneu (Espai Coromínes), ens hem
assabentat que en la llicéncia atorgada per l?juntament es considera que
aquest espai és per a oficines i, per tant, no compleix la petició inicial de
lAteneu d'interés per llogar aquest local.

5.3.

\l

Previsió de finalització de l'Espai Rogent
Les obres que s'estan realitzant a sota el jardí (Espai Rogent) es desenvolupen
segons les previsions, ja s'han col.locat els compactes que han

d'emmagatzemar els llibres

i es preveu que les obres finalitzin el mes de

novembre.

5.4.

Peticions del bar/restaurant. empresa Cap i Cua
Ens han demanat abonar el 25o/o de lloguer tot el temps de les obres (genersetembre) i fins al juny de l'any 202L per la pérdua de negoci. Fins al moment
han abonat el 33olo. Es considera que és correcte i s'acorda que a paftir de
l'octubre, se segueixin les mesures legals estableftes (50o/o mentre estan
obligats a tancar).

6. Aprovació de les altes i baixes de socis i sócies de setembre

de

2O2O

Queden aprovades
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7. Donar compte de l'informe de geréncia del mes d'octubre 2O2O
Un cop llegit i conegut, la Junta es dona per assabentada.
8. Torn d'intervencions lliure
No se'n formulen

A les 18.15 hores s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari

accidental,

aixeco acta amb el vistiplau del president.

Miquel Angel Barrabia Aguilera
Secretari accidental
(art. 29.2 dels Estatuts)

¿+ -'* ¿:'-¿4Vist i plau

[ { L*"1-(

Jordi Casassas Ymbeft
President
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