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ACTA DE LA REUNIó DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

15 de desembre de 2O2O

(aprovada el L2 de gener de 2O2I)

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

S'excusen: Jordi Coca i Enric Cirici

A les 15.30 h del dia indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva
seguint l'ordre del dia estableft. S'informa de diferents temes, o s'estudien les
diferents propostes, gu€ s'aproven totes per unanimitat, a menys que es
produeixi votació.

1. Aprovació de les actes de les reunions anteriors
Conegut els esborranys de les actes corresponents a les dues sessions
anteriors, reunió ordinária de data 20 d'octubre de 2020 i reunió ordinária de
L7 de novembre de 2O20, queden aprovades, convertint-se així en les actes de
les sessions.

2. Informacions del president
a. Reflexió general de Ia situació

El president dona la notícia que la gerent plegará a mitjans de gener, peró que
per suposat, col.laborará en tot el canvi a la nova Junta que resulti de les
eleccions, i així també ho exposa ella mateixa. El president manifesta la seva
gratitud i tota la Junta lamenta que ens deixi, perqué ha fet i está fent una molt
bona tasca aquests anys a l?teneu, peró alhora diuen que entenen que és per

a eleccíó i repte en la seva carrera professional

'acorda crear una Comissió de Selecció per escollir la persona que la
substitueixi. Estará formada pels dos vicepresidents, C. Llorens i J. Maluquer, la
secretária, P. Blasco, í E. Espinás com a técnic amb veu i sense vot. Es comenta
que cal accelerar aquest procés tant com sigui possible, atés que la gerent
finalitzará el dia 15 de gener i estem en uns moments complicats no solament
pel que representa la gestió afegida de la situació de pandémia, sinó també per
la imminent celebració d'eleccions a l?teneu.
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b. Eleccions a Junta Directiva: modalitat i calendari

Es planteja per paft del president un calendari que s'iniciaria el proper L2 de
gener, amb l'aprovació per part de la Junta (en la sessió ordinária prevista per
a aquest dia) de la Convocatória, el Calendari i procediment, i la designació de
la Comissió Electoral, i finalitzaria el 25 de marg, data en qué, en assemblea
extraordinária, es donaria possessió dels cárrecs als membres de la nova Junta
(annex 1).

A continuació, comenta el president que, pel que fa a la modalitat, seran unes
eleccions del tot presencials. Es parla de l'elevat cost que suposa que siguin
unes eleccions mixtes virtuals/presencials, entre d'altres inconvenients. Pilar
Blasco comenta que precisament es van fer les eleccions a ponents de Seccions
usant aquesta fórmula mixta i com ella mateixa va dir serviria de prova (de la
mateixa manera que es va fer amb l'assemblea del 2 de juliol) per avaluar la
fórmula. Li sap greu que ara no s'apliqui. M. A. Barrabia es pronuncia en el
mateix sentit, tot demanant que consti en acta que ell considera imprescindible
la votació on-line a les properes eleccions degut a l'actual situació de pandémia
sanitária. I que com ja es va fer, de forma molt adient a les eleccions de
ponents, no hi ha cap raó per no fer-ho per a les eleccions d'una nova Junta.

S'acorda de fer les eleccions durant dues jornades: els dies 17 i 18 de marg i el
recompte l'endemá per mor de les mesures de prevenció de la COVID.

c. Convocatória Assemblea de gener

El tresorer, Joan Josep González, demana d'intervenir abans que el president
exposi el tema. Comenta que tenint en compte la situació de pandémia que
implica la variabilitat iincertesa a l'hora de la confecció dels pressupostos 202L,
és més coherent sotmetre'ls a I'assemblea ordinária del mes de marg, segons
marquen els Estatuts. D'aquesta manera es podran preparar uns pressupostos
més adients a les circumstáncies.

Els membres de la Junta valoren que és una idea molt coherent i que aprovar el
post de I'entitat al desembre o gener (en lloc de fer-ho al marg com era

habitual i dins normativa) va ser una inicíativa que es va prendre durant el
mandat iniciat el 20L4, i que está molt bé en époques de més normalitat peró
no en I'actual situació, on cada moment hi pot haver variacions de fons. I
d'altra banda, en especial es remarca la qüestió sanitária amb el perill de
rebrots al gener, que de ben segur també dificultarien aquesta celebració.

Així doncs no es convocará l'assemblea extraordinária que s'havia previst en
una sessió anterior, pel L4 de gener, per tal d'aprovar el Pressupost de 2O2I i

tindrá lloc a final de marg durant l'assemblea ordinária en la qual es tractará
també el tancament dels comptes anuals, exercici 2020.
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3. Informacions del vicepresident económic
Per part de Carles Llorens, i dins de la situació económica general, informa que
pot confirmar l'aportació del Depaftament de Cultura de la Generalitat per un
impoft de 48.500 euros, fruit de les darreres gestions efectuades ique ajudará
a pal.liar el déficit de tancament previst a hores d'ara, prop de tres-cents mil
euros. Parla així mateix de la disminució de socis que s'ha produit durant el
2020, pels motius que tots ja coneixem i que s'intenta pal.liar amb diferents
mesures i campanyes de captació.

Així mateix, i en relació amb les previsions del pressupost 2021, exposa que es
podrá comptar amb un finangament total del Departament de Cultura per
realitzar les obres d'arranjament de l'entrada de carruatges; que s'está
treballant per adaptar els recursos económics a la nova realitat, i alhora
potenciar l'activitat cultural; que es continuará amb el desplegament del
projecte @Ateneuhub; que es fomentaran els premis propis i la seva trajectória,
i en especial les activitats participatives. I per suposat, tot l'ámbit de la
Biblioteca, les exposicíons, la idea de museització dels espais; la millora en
l'atenció als socis, i perseguir la idea de déficit zero, tot i que en aquests
moments está resultant ímpossible, ateses les circumstáncies.

4. fnformacions del conservador
Ramon Mir informa del detall de les obres que es realitzaran a l'entrada de
carruatges, que facilitaran la integració d'aquest espai en la dinámica de la
institució: recepció, mostra del patrimoni, accés adaptat, oficines d'atenció als
socis i alumnes de I'escola d'escriptura, etc. Es preveu que es puguin iníciar
abans de l'estiu.

5. Informacions de la vicesecretária
Per part de Pilar Blasco s'informa de com ha anat la darrera reunió de la
Comissió Laboral i la nova prórroga d'un any de l'Acord de millores acceptada ja
pels treballadors.

Es comenta la proposta de calendari laboral de festius tancats/obefts 2O2t, la
qual s'aprova.

S'aproven així mateix les altes i baixes de socis del mes de novembre.

6. Balang "Dones a la Palestra"
Araceli Bruch ofereix a la Junta una memória detallada de les actuacions que
s'han dut a terme amb la voluntat d'impulsar no solament el paper de les dones
dins de l'entitat sinó per dinamitzar des d'aquesta casa el que avui anomenem
"Feminismes". I en aquest balang, gu€ parteix de maig de 2OI7, a on ella
presentava a la Junta un primer document d'intencions del que hauria de ser
"Dones a la Palestra de lAteneu Barcelonés", es pot parlar de tres cicles de
conferéncies, amb divuit sessions, de diverses exposicions, de creació d'una
teftúlia, publicacions i tot un etcétera d'activitats amb l'objectiu de combatre la
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misogínia i la desigualtat en les tribunes públiques, fomentar l'equilibri de
génere, l'evolució cap a la civilitat i el respecte mutu en el fet quotidiá.

Un cop avaluat tot aquest balang es comenta per part dels assistents que fora
necessari crear una secció de Feminismes, que treballi ámpliament aquests
objectius. A. Bruch comenta que seria interessant poder-ho fer, que recull la
proposta i que la presentará a la propera Junta, seguint en aquest sentit els
trámits que fixin els Estatuts.

7. Informe de geréncia novembre 2O2O

Es fa entrega d'un resum amb les dades rellevants de gestió (annex 2). La
Junta es dona per assabentada

8. Assumptes d'urgéncia

No se'n formulen

9. Torn d'intervencions lliures

No se'n formulen

A les 18.15 hores finalitza la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

Pilar B i Prim Jordi Casassas Ymbeft

-_
President

Sec ria funcions
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Annex 1. Tema 2.b.

Calendari básic de ies eleccions a Junta Directiva 2027

t2 lOLl 2O2Lz aprovació per part de la Junta de la convocatória d'eleccions, de la
designació de la Comissió electoral, i del calendari i procediment electoral.

Fins el L5/Ofl2O21: sorteig iconstitució de la Comissió electoral (secretari, vocal i4
ponents de secció -determinats per sorteig-).

L5lOIl2O2t=
l.anunci de les eleccions ifer públic el reglament electoral als socis (data máxima

dos mesos abans de la jornada electoral).

2. dipositar la llista de socis amb dret a vot (consultable pels socis).

Del 18/O1 a l'LlO2l2O21: presentació de candidatures (15 dies).

Del 19/O1 a 2lO3l2O21 (vot per correu):
3. sol.licituds dels socis del certificat acreditatiu que els permeti emetre el vot per

correu.

4. enviament per correu certificat de la documentació necessária des d'Administració
al soci sol'licitant.

Del 2lO2 al 6/O212O21: proclamació provisional dels candidats acceptats i rebutjats
per part de la Comissió Electoral (5 dies).

Del 8/O2 al l2lO2l2O2L: recepció d'al.legacions dels candidats rebutjats (5 dies)

Del 15/O2 al 19/O2l2O2l= resolució de les al.legacions rebudes per part de la
Comissió Electoral (5 dies).

lalo2l2O2L: lliurament del cens electoral a les candidatures admeses (si h¡ ha
al.legacions es fará l'endemá de la proclamació definitiva de candidats).

221fJ2/2O21= convocatória de la jornada electoral i proclamació definitiva dels
candidats acceptats i rebutjats definitivament, per part de la Comissió Electoral.

24lO2l2O2Lz

5. data d'inici de la campanya electoral
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6. la Junta Directiva passa a estar en funcions (a excepció del president, secretari i

tresorer) i cessen els membres candidats a les properes eleccions.

Del24102 al L5/O3l2O2I: campanya electoral (21 dies, excepte les darreres 24h).

7. tramesa especial des de l'administració amb la convocatória, el programa de les
candidatures, l'extracte de l'exercici de vot, etc. (les candidatures que vulguin
fer ús d'aquesta tramesa hauran de facilitar les cópies del seu programa a
l'Administració fins el 22/02).

B, organització d'actes de les candidatures (3 cadascuna, fent la corresponent
reserva anticipada).

9. plafons informatius especialment habilitats a la própia seu,

1610312O21z fi del termini de recepció de vots per correu.

t7 a LAI03|2O2L= JORNADES ELECTORALS

L9lO3l2O21: validació dels vots per correu i recompte públic dels vots a la sala
d'actes Oriol Bohigas a partir de les 10h.

Del 19lO3 al 23/O3l202lz proclamació dels resultats de les eleccions per part de la
Comissió Electoral (5 dies).

25lO3l2O2Ll. ASSEMBTEA ORDINARIA I EXTRAORDINARIA per a donar
possessió dels nous cárrecs per part de la Comissió Electoral (al final de
I'assemblea ordinária).
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Annex 2. Tema 7

DADES RELLEVANTS de I,ATENEU A NOVEMBRE DE 2O2O

PREVTSTONS ECONOMTQU ES

Previsió: La diferéncia que es preveu a dia d'avui pel tancament de I'any 2020 en
relació al pressupost aprovat és:

INGRESSOS

DESPESES
(amb amortitzacions)

RESULTAT

Confirmada I'aportació del Departament de Cultura de la Generalitat de 48,500€, fruit
de les darrers gestions efectuades, es redueix en part el déficit previst pel tancament
de I'exercici.

númeno DE socrs
Socis totals a 3O/1L/2O20: 3.O93

(-24,7o/o socis respecte el novembre de 2019)

Ordinaris

Honorífics

Col'lectius i Patrocinadors

Alumnes Escola

TOTAT

AFIUÉNCIA A I'ATENEU

L'Ateneu ha estat obert des del 8 de juny i poc a poc es van reobrint espais i

s'ofereixen més serveis

Els mesos d'estiu estan oberts part del jardí, la cafeteria i les sales de conversa. La
biblioteca ofereix tots els seus serveis, a excepció de la consulta de la premsa diária. Es
reprenen algunes tertúlies i s'obre l'aula per jugar a escacs. Es reprén l'opció de lloguer
d'aules d'ús individual i de les sales.

A partir del mes de setembre es reprenen les activitats presencials i els cursos de
conversa i d'história,

El mes d'octubre es reobre I'Ateneu els diumenges de 9 a l5h.
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-459.500,00

-169.000,00

-29O.5OO,OO

Novembre
2020

Novembre
2019

diferéncia

2.879 3.L20 -24r

200 L92 +B

74 1B -4

0 779 -779

3.O93 4.tog -1.016
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El 16 d'octubre un nou decret obliga a tancar alguns dels espais i serveis, com la
cafeteria, i anul.la la possibilitat de menjar i beure en cap dels espais (inclós el jardí);
també se suspén el joc d'escacs i es decideix fer els actes sense públic.

A partir del 3O d'octubre un nou decret més restrictiu obliga a limitar la biblioteca
al servei de préstec, amb sales d'estudi tancades, i a anul.lar els cursos de conversa i

d'história. Mesures que es perllongaran fins el 22 de novembre.

A partir del 23 de novembre un nou decret permet reobrir la cafeteria i les sales
d'estudi de la biblioteca (amb un 50o/o d'aforament).

Les persones que han vingut a I'Ateneu són la majoria socis i algun acompanyant
esporádic.

L'afluéncia continua sent molt per sota de l'habitual i s'observa que quan la biblioteca
está tancada la davallada encara és més acusada.

Afluéncia
Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Mitjana diária Menys/Més afluéncia
70 41 (dimarts 9) / 159 (dimarts 30)

L40 81 (dissabte 18) /2t4 (dijous 2)

115 30 (dissabte 8) /187 (dilluns 31)

214 126 (dissabte 5) / 308 (dimarts 15)

163 34 (diumenge 25) /29a @imarts 6)

92
(fins dia 22:74/dia)

(dies 23130: 139/dia)

22 (diumenge 22) /t73 (dimarts 24)
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