
I

ATE N E UBARC E LO N ESGDE FG H IJ KLT NOPQRSTUVWXY Z

Assemblea General Extraordinária de Socis
25 de marg del 2O21

S'inicia l?ssemblea General Extraordinária de socis, a les zo.4s hores, amb

el següent ordre del dia:

1r. Proclamació per part de la Comissió Electoral dels membres de la

nova Junta Directiva.

Ramon Mir, president de la Comissió Electoral, obre l?ssemblea General

Extraordinária.

Exposa que la Comissió Electoral integrada pels membres de Junta, Pilar

Blasco i el mateix Ramon Mir, en l'exercici de president, i els ponents de

Seccíons, Alexander Golovín, en l'exercici de secretari, Jaume comas, Aleix

Rámia i Joan Ramis, amb l'assisténcia de Daniel ortiz, gerent de l?teneu

Barcelonés, i Diana Cot, cap de Coordinacíó Cultural, va acordar proclamar

en aquesta assemblea d'avui d'acord amb I'article 43.5 dels Estatuts a

l'única candidatura presentada pels quinze cárrecs i vocalies agrupats sota

el lema "Reactivem l?teneu", com a nova Junta de l'Ateneu els propers

quatre anys i d'acord amb l'ordenament.

Isona Passola i Vidal, presidenta

Llulsa Juliá Capdevila, vicepresidenta primera

Genís Roca Verard, vicepresident segon

Ricard Faura i Homedes, secretari

Pedro Santos e Silva, vicesecretari

Teresa Mañá Terré, bibliotecária

Elisabet Cirici i Amell, conservadora
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Daniel Faura Llimós, tresorer-comptador

Joan Safont i Plumed, vocal Primer

Rosa Maria Malet Ybern, vocal segona

Jordi Jiménez Guirao, vocal tercer

Paula Przybylowicz Vidal, vocal quarta

Laura Feliu i Martínez, vocal cinquena

Mariá de Delás Malet, vocal sisé

Carme Gual Via, vocal setena

Discurs de presa de possessió de la presidenta Isona Passola

President Casassas, Junta sortint, socis i sócies de l'Ateneu i Junta entrant.

Moltíssimes grácies per la confianga que m'heu fet amb proposar-me ser

presidenta de l'Ateneu Barcelonés, entitat que en soc sócia des dels 16

anys.

Us estic molt agralda per la generositat i per la feina que heu fet i per totes

aquelles coses bones que entomem. Penso que comenga una etapa, després

d'un període molt difícil, en la qual intentarem estar a l'algada.

Us dono grácies perqué també m'heu donat llibertat absoluta per triar una

Junta. He buscat els millors professionals, les millors persones i em fa la

impressió que tots aquests noms formen una Junta molt potent, que

comenga amb molta il'lusió i amb moltes ganes de fer feina.

És evident que heretem una situació económica molt difícil peró no tinc

dubte que la revertirem. Peró és veritat que per reveftir-la necessitarem la

col.laboració de tots. Venen uns moments en qué es podran programar

menys coses. Haurem de reforgar els patrocinis, els espónsors, les

subvencions institucionals i per aquest motiu será important el Consell

Social. Arriba una etapa de restriccions peró en aquest país estem molt
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acostumats a aixó i com més difícil és la situació més flueix el talent i

I'empenta per fer coses. Per tant, no tinc cap dubte que revertirem la

situació.

També és veritat que soc la primera dona que amb 160 anys presideix

l'Ateneu Barcelonés. És un orgull i és un honor peró també em fa molta

vergonya perqué fa quaranta anys que es va morir el dictador. Aquesta

originalitat de ser la primera dona només explica la situació deplorable en

qué ens hem trobat les dones d'aquest país i d'arreu del món. Ha costat

moltíssim que, tot i les sócies extraordináries que ha tingut aquest Ateneu,

hágim pogut trencar el sostre de vidre i arribar a la presidéncia. Espero no

ser l'última i que aixó hagi engegat tot una cadena de continuitats.

Aquesta Junta us presentará en una assemblea els projectes que s'han ideat

pels propers anys. Hi ha sis punts clau que tenim ganes de potenciar. En

primer lloc, reveftir la situació económica. Ens interessa moltíssim una joia

com l'Escola d'Escriptura, tant potent i amb 2.000 alumnes, s'ha d'implicar

més amb l?teneu. Hem de fer activitats que ajudin als futurs escriptors,

molts debats literaris, implicar els alumnes ben foft en relació amb l?teneu.

També hauríem d'estimular í aprofitar les relacions que podrien esdevenír

molt profitoses amb les tres associacions d'escriptors que acollim a l'entitat:

el PEN, I'AELC, i I'ACEC. És un patrimoni importantíssim. No poden ser

només estadants o llogaters d'una planta. "Aixó ens hauria de donar uns

corrents creatius enormes. Hem d'incorporar els joves. L'Ateneu ha de ser

intergeneracional. Gaudí i Jujol es van conéixer al jardí de l?teneu i van fer

molta feina junts. Amb aquesta Junta paritária i intergeneracional ens fa

molta il.lusió poder compartir, des dels més séniors als més juniors,

l'experiéncia de fer un Ateneu molt potent i molt atractiu pels joves. Aixó és

prioritari. També és molt impoftant que l'Ateneu es vinculi amb tots els

moviments de reivindicació de la cultura que s'estan produint a la nostra

societat. Exigir el dos per cent de la Cultura a la Generalitat perqué la

Cultura está profundament abandonada reiteradament pels governs que ha
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tingut el nostre país. I ens hem de sumar a aquest moviment col'lectiu que

demana que la cultura ocupi el lloc que mereix en un país com el nostre

quan la cultura ha estat la nostra gran defensa quan no hem tingut res més.

No pot ser que quan tenim alguna cosa, encara que sigui petita, la deixem

al marge. Ens hem d'implicar amb aquest barri, el barri vell de la ciutat que

está ple d'associacions. Ens hem d'implicar amb tota la ciutat i escampar

l'Ateneu arreu del país, a través de la virtualització de I'Ateneu. Farem unes

propostes importants tenint en compte que hi ha membres de la Junta que

es dediquen professionalment a aixó i tenen grans idees. Virtualitzarem

I'Ateneu al máxim per arribar tan lluny i a tanta gent com sigui possible.

Vull remarcar la profunda satisfacció que ens provoca a la Junta formar part

del moviment ateneista. Aquest país nostre ha fet un Estat, quan no en

tenia, amb la societat civil i els ateneus han tingut un protagonisme

prioritari en aquesta construcció d'un Estat cultural, que ha fet que tinguem

la societat civil més potent d'Europa. Una societat civil que quan s'ho

proposa aconsegueix uns moviments que impressionen tothom. És un honor

grandíssim des de I'Ateneu Barcelonés, la principal institució cultural de la

ciutat formar paft d'aquest nou moviment, d'aquest nostre país de

construcció cultural i de construcció nacional. Moltíssimes grácies!

La presidenta tanca lAssemblea General Extraordinária de Socis, a les 21

hores.

Ricard Faura
Secretari

vist i plau
Isona Passola
Presidenta
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