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

L7 de novembre de 2O2O
(aprovada el 15 de desembre de 2020)

Assistents: Jordi casassas, Joan Maluquer, carles Llorens, Joan

Josep

González, Ramon tulir, Jordi coca, Araceli Bruch, carmen Adzerias, carles
Santacana i Miquel Angel Barrabia.
S'excusen: Pilar Blasco i Enric Cirici

A les 15.30 h del dia indicat a I'encapgalament, a la sala pompeu Fabra,

se

celebra reunió ordinária de la Junta Directiva amb l'ordre del dia i els acords
unánimes següents:

1. Informacions del president
¡ informes en relació amb el document del Comité
d'Experts
El president vol agrair als experts que han aportat la seva opinió sobre la
situació actual de l?teneu. I ho fará mitjangant una carta adregada a tots ells.
Considera que les seves propostes han estat positives i que en part s'han
incorporat a la proposta del pressupost 202L, que está elaborant la Comissió
Económica de l?teneu.

a) Conclusions

b) conveniéncia de convocatória d'assemblea extraordinária
En sorgir diverses qüestions, es proposa tractar el tema a la propera reunió de
Junta Directiva.

c) Altres
El president exposa que s'ha rebut una carta d'agraTment de l'empresa KKH, en
resposta a l'enviada per nosaltres, i s'espera que en breu es concreti el seu
compromís.
S'ha previst posposar la trobada amb la premsa per presentar els nou Espai
Rogent, per tal de poder fer uns plafons explicatius de la hístória d'aquest Espai
i muntar un vídeo per difondre a les xarxes.
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2. fnformacions de l'ámbit d'activitats (J. Maluquer)
a) Ponents de seccions: incorporació dels nous ponents
El vicepresident primer Joan Maluquer, explica el resultat del procés d'eleccions
de ponents de les seccions.
Hi ha quatre seccions a les quals només s'ha presentat l,anterior ponent:

.
.
o
o

Ecologia
Escacs

Estudis Polítics, Jurídics i Socials
Teatre
Hi ha tres seccions en les quals només s'ha presentat un candidat i passa a ser
ponent:

.
.
.

Ciéncies i Tecnologia
Filosofia
História
Hi ha dues seccions a les quals s'han presentat dos candidats a ponent í per
tant s'ha realitzat eleccions:
o Arts Visuals
. Economia
Hi ha dues seccions a les quals no s'ha presentat cap candidat a ponent:
. Llengua i Literatura

.

Música

El vicepresident primer proposa que sigui la nova Junta, que s'ha d'escollir el

'l

mes de mar9, qui nomeni els gestors d'aquestes dues darreres seccions. La
Comissió de Programació durant els propers mesos organitzará els actes que
corresponguin a aquestes seccions. S,aprova .
El ponents de les seccions durant els propers anys seran els següents:
Secció

d?fts Visuals

Secció de Ciéncies i Tecnologia
Secció de Cinema

Bernat Puigdollers
Aleix Rámia

Secció d'Estu dis Polítics, Jurídics i Socials

Salvador Llopart
Santiago Vilanova
Joaquim Perramon
Lourdes Pofta
Alexander Golovín

Secció de Filosofia

Joan Ramis

Secció d'História

Narcís Argemí

Secció d'Ecol ta
Secció d'Economia
Secció d'Escacs
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b) Dia de l'Ateneu
El vicepresident primer, Joan Maluquer, proposa,

atorgui els següents Premis Ateneu 2020:

i

s,aprova, gu€ la Junta

Empresari del sector farmacéutic, s'ha valorat la seva valuosa acció de
mecenatge cultural.

víctor Grífols i Roura, en reconeixement ar seu impuls per la recerca
científica. Empresari del sector sanitari, s'ha valorat la promoció de la
bioética a través de la seva Fundació.

i Doménech en reconeixement a la promoció de
música clássica. Música i soprano, s'ha valorat la tasca en favor de
promoció de la música catalana.
Mirna Lacambra

la
la

Aquests guardons s'haurien de lliurar el 30 de novembre, "Dia de l?teneu,',
data significativa pels ateneistes perqué es commemora la constitució dé
l'entitat al t972. Per les circumstáncies actuals, s'aprova la conveniéncia de
posposar I'acte públic de reconeixement, en el qual participen presencialment
els premiats, per quan sigui possible. Igualment es fará saber ali socis i es fará
un comunicat a la premsa. S'está estudiant si es pot fer un vídeo amb els
premiats i els glossadors.

3. Informacions d'aspectes económics (C. Llorens)

a) Reunions amb la Conselleria de Cultura.
S'ha realítzat una reunió amb la consellera de Cultura, el secretari general i dos
directors del seu equip, en la qual s'ha exposat que no s'entenieñ els motius
pels quals la Institució de les Lletres Catalanes no havia atorgat a l?teneu la
subvenció per les activitats realitzades I'any 2020, com haviá fet sempre. La
consellera va dir que més enllá de les causes, treballarien per esmenar-ho.

b) conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de catatunya
S'ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
que tindrá vigéncia fins al 31 de desembre de 2O2L, en el qual s'estableix qué
en alguns vagons es fará publicitat de lAteneu i la nostra entitat deixará els
seus espais per realitzar actes d'aquesta empresa pública. Actualment s,ha
ínicíat la campanya "Propera estació l'Ateneu Barcelonés" a la línia del Vallés on
s'explica alguns dels serveis que ofereix lAteneu i una oferta per a fer-se soci.
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c) Aportacions extraordináries que es proposaran a I'assemblea de
socis

o

QU€ els socis realitzin una aportació extraordinária de ZO euros,
(aquesta aportació es proposa per disminuir el déficit que es produirá

a l'exercici 2020).

.

Tanmateix,

es

considera que s'haurá

de

comptabilitzar I'any 202L, perqué la desgravació fiscal per aquesta
aportació la gaudiran els socis I'any 2o2L i que s,ha d,aplicar el
principi de meritament, que estableix que s'ha de comptabilitzar
l'ingrés a l'any en qué s'aprova per l?ssemblea. S,aprova.
un increment de la quota ordinária mensual de 5 euros. per
aconseguir que el pressupost per I'any 2O2L sigui equilibrat. S'aprova.

4.Informacions de la Biblioteca (J. Coca)

a) Actualització de la distribució de documents i nous espais
S'havia signat un precontracte el 16 d'abril 2OLg, entre l'Institut d'Estudis
catalans. (IEc) i l?teneu, p€r disposar d'un magatzem extern a llogar a I,IEC,
que havíem denominat Espai Coromínes, per emmagatzematge dé ll¡bres de
poc ús de l?teneu. Després d'haver fet obres I'IEC, en la lín-ia del que deia
l'esmentat precontracte, ha resultat que I'IEC té dificultats per obtenir la
llicéncia d'activitat que correspon a l'objectiu del precontracte.

Des de la Bíblioteca s'han plantejat possibles solucions immediates
d'emmagatzematge, sense l'Espai coromines, ja que, tal com ja s,ha dit, de
manera immediata no es pot tancar un acord per falta de concrecló legal.

com que es disposaria únicament de l'Espai Rogent, amb capacitat per

40.000 volums, es fa el plantejament complementari següent:

a

Dipósit extern (Magatzem "Montcada"): actualment tenim dipositats en
aquest magatzem extern 45.000 volums, custodiats per l,empresa Iron
Mountain. En els darrers anys ja s'han retornat a l?teneu uns 30.000 volums,

es proposa un retorn gradual durant els propers 5 anys de 9.000 volums anuals
(200 caixes per any). Sí que ens cal assenyalar que per la gestió feta en aquest
fons fins ara, es preveu que un 20o/o siguin materials patrimonials a conservar a

l?teneu

i que la resta puguin ser enviats al dipósit col.laboratiu GEpA

gradualment.

Dipósit col'laboratiu GEPA: es proposa un enviament anual de 5.000 volums

de préstec 0 o baix préstec a aquest dipósit col.laboratiu gestionat pel Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya. Es podria explorar també la modalitat de
GEPA dedicat, que permetria custodiar els fons de l?teneu de manera
diferenciada i incrementar significativament la quantitat esmentada per tal de
possibilitar la reordenació de les sales i la creació de nous punts de lectura.
Aquesta opció suposaria una recuperació més gradual dels fons de "l'Operació
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Montcada" i una menor reserva d'espai disponible pel creixement futur de la
col'lecció' Segurament per guanyar nous punts de lectura caldria habilitar aules

de l?teneu, com s'ha provat

aquests mesos

confinament.

de represa

després del

5. Informacions del conservador (R. Mir)
a) Obres de I'Espai Rogent
Les obres de I'Espai Rogent estan prácticament acabades, durant el mes de
desembre es realitzaran les darreres actuacions amb I'ascensor i la posada en
marxa de les máquines de clima i humitat.
Amb aquestes obres també s'han reordenat les connexions de servei d,aigua,
gas i electricitat de I'edifici.

b) Lloguers del restaurant ATN i de la cafeteria cap i cua
Seguint les directrius de la Generalitat vinculades a les restriccions per

la

pandémia ("cláusula rebus"), poden demanar la reducció del lloguer mensual en
un 50 o/o de l'import habitual. El restaurant ATN ja ho ha fet i sé'ls ha acceptat,
i estem pendents de concretar-ho amb la cafeteria cap i cua.

6. fnformacions de la secretária
s'aproven les altes i baixes de socis i sócies del mes d,octubre 2o2o

7. Assumptes d'urgéncia
No n'hi ha.

8. Torn d'intervencions lliure.
Es distribueix entre els presents el llibre recent del presídent.

La vocal Araceli Bruch comenta que s'acaba d'editar el llibre sobre les
conferencies que va donar l'escriptora Carme Karr a l?teneu Barcelonés. El
llibre, titulat Contra la incultura femenina, recull tres conferéncies realitzades

per Carme Karr a l'Ateneu Barcelonés l'any 1910. També explica que avui
realitzará una conferencia en línia a l?teneu per presentar aquest llibre.

es
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A les t7.40 h. es dona perfinalitzadala 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)

¿._
Vist i plau

Y

Jordi Casassas Ymbert
President
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