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

9 de marg de 2O2I
(aprovada el 9 de marg de 2027)

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

S'excusa: Enric Cirici

A les 15.30 h del dia indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva
seguint l'ordre del dia establert. 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
ut l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinária anterior, de
data 9 de febrer de 202L, queda aprovada, conveftint-se així en l'acta de la
sessió.

\l

2. Informacions del president
El president, Jordi Casassas, comenta la qüestió del cessament dels membres
del Consell Social, d'acord amb l'article 60 dels Estatuts de l'Ateneu Barcelonés,
així com el de la síndica del soci, d'acord amb I'artícle42 dels Estatuts.

A continuació, indica que vol que quedi constáncia a l'acta que, durant tots
aquests anys en aquestes Juntes que ell ha presidit, sempre els ha preocupat el
benestar dels treballadors de l?teneu i que per aixó és va fer un ERTO molt
suau i quan no hi va haver més remei.

3. Informacions del vicepresident primer (J. Maluquer)
Comenta la redirecció del ".org" que tenim ara al ".cat" i demana que es faci
efectiu el canvi de domini del web de I Ateneu al ".cat", qüestió que s'aprova.

4. fnformacions del vicepresident segon (C. Llorens)
Carles Llorens proposa a la Junta que, d'acord amb la petició formulada per la
nova Junta entrant, es deixi sobre la taula la qüestió de l'aprovacíó del
pressupost durant I'Assemblea. S'aprova.
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5. fnformacions de la vicesecretária (P. Blasco)
a) Atorgament de poders al nou gerent.
S'acorda atorgar poders al nou gerent, Daniel Ortiz, a fi d'agilitzar la gestió
diária de l'entitat, i seran en els mateixos termes i condicions dels atorgats en
el seu dia a l'anterior gerent, Eulália Espinás.

b)

Preparació de l?ssemblea ordinária i extraordinária

Es detalla com es produiran les dues assemblees

i el funcionament presencial

i

on line alhora. S'ha preparat un guió detallat al respecte.

c)

Proposta de noves condicions als socis col'lectius

S'aproven les condicions que s'adjunten en ANNEX per als nous socis
col.lectius.

6. Informacions del conservador (R. Mir)
Ramon Mir proposa que, en cas de traspás del restaurant de I'ATN, I'augment
del lloguer sigui d'un 2Oo/o i sense prórroga de termini. S'aprova.
Informa també de la qüestió de les obres a I'entrada de carruatges.

7. Assumptes d'urgéncia
No se'n presenten.

8.

Torn d'intervencions lliures

Abans de finalitzar el que será la darrera sessió d'aquesta Junta, el president
vol agrair la dedicació de tots els seus membres i expressar així mateix que ha
estat un veritable honor presidir-la durant aquests anys.

i en atenció al fet que cal aprovar aquesta acta, es redacta
s'aprova, passant així a conveftir-se en l'acta de la sessió.

A continuació

i

I a les 18.25

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

Pilar Blasco

Jordi Casassas Ymbeft

c--_
V
Sec

retária
ria en fu

President

2

A T E N E UBA R C E L O N E SC D E F G H I J I( L T

1{ O P Q R E

T U VW XY Z

VIU L'ATENEU FES-TE'N SOCI COL.LECTIU

o
.
.

Vols formar part d'un dels projectes culturals més actius del país?

Vols gaudir d'un recinte mágic i carregat d'história al cor de la ciutat?

Si ets una empresa, una institució professional o una entitat social,
aquesta informació t'interessa...

Qué t'oferim?
. 3 membres de la teva empresa o entitat podran fer ús de les instal.lacions
de I'Ateneu Barcelonés.
ple dret de l?teneu.

tots els serveis i avantatges dels socis,
a

Dísposar d'espais

gratuits a I'any:

-4 sales de reunions
-1 sala de conferéncies per a actes públics
a

Gaudir d'un descompte del 5oo/o sobre la tarifa d'entitat sense ánim de
lucre en el lloguer d'espais.

a

Exempció de la quota

a

Una

a

15 invitacions d'un dia a l?teneu per oferir a clients, col.laboradors, etc.

@

d'ingrés per

als teus treballadors o associats

visita guiada a l?teneu per a un grup de 15 persones.

Canuda, 6 08002 Barcelona Tel. 93 343 61 21 m.ateneubcn.org
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Vine a formar paft de la História!
Quota de soci col.lectiu: 3.OOO € anuals (amb descomptes fiscals de més del 50o/o)
Per a més informació: Neus Sánchez (nsanchez@ateneubcn.cat)

Som histdria som cultura... som el teu oasi al centre de Barcelona!

@

Canuda, 6 O8OO2 Barcelona Tel. 93 343 61

2l M.ateneubcn.org

