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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

7 d'abril de 2O21.

(aprovada el 21 d'abril de 2021)

Assistents: Isona Passola i Vidal, Lluisa Juliá Capdevila, Genís Roca Verard,
Ricard Faura i Homedes, Pedro Santos e Silva, Teresa Mañá Terré, Elisabet
Cirici i Amell, Daniel Faura Llimós, Joan Safont i Plumed, Rosa Maria Malet
Ybern, Jordi Jiménez Guirao, Paula Przybylowicz Vidal, Laura Feliu i

Martínez, Mariá de Delás Malet i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de Laura
Feliu, que ho fa per via telemática, de conformitat amb el Reial Decret-llei
8/2020 i Reial Decret-llei 34/2020. El gerent també assisteix a la reunió, amb
veu peró sense vot.

A les 1B:30h del dia indicat, a la sala Pompeu Fabra, se celebra reunió
ordinária de la Junta Directiva seguint I'ordre del dia establert i s'informa de
diferents temes, o s'estudien les diferents propostes, QU€ s'aproven per
unanimitat, a menys que es produeixi votació.

1. Informacions de la presidenta:

a. Explica la necessitat d'activar mesures d'estalvi.

b. Explica que s'estan fent diferents consultes i contactes per
digitalitzar la sala d'actes Oriol Bohigas.

c. Explica que s'está treballant per adquirir equips que permetin
digitalitzar les aules de l'Escola d'Escriptura.

d. Explica que s'han comengat converses per valorar la possibilitat de
crear una sala de Podcast.

e. Explica l'activació de la recerca de potencials patrocinadors i

mecenes.

f . Explica l'estat de les converses per trobar un gestor de la secció de
Música, que actualment no té ponent.

g. Explica que hi ha un grup de treball creat específicament per crear
estratégies de captació de nous socis.

h. Explica que cal ampliar els esforgos per la cerca de nous recursos
que ajudin a corregir la possible desviació pressupostária de l'any
en curs.

i. Explica que en el marc de les celebracions de Sant Jordi es fará una
campanya específica de captació de nous socis.
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j. Trasllada a la Junta, la petició d'Ómnium Cultural de sumar-se a la
campanya Amnistia dels presos polítics a les xarxes socials. Després
d'una votació a má algada, s'aprova per majoria dels membres de
la Junta Directiva.

2. Informacions de Ia vicepresidenta primera:

a. Explica els preparatius per a la Diada de Sant Jordi: Lectures de
Joan Triadú, Teresa Juvé i Felícia Fuster. Hi participaran les
associacions que tenen la seva seu a l'Ateneu Barcelonés, i també
l'Escola d'Escriptura. Explica la possibilitat de cobrar per I'obra que
es fará a la tarda a la Sala Oriol Bohigas (Sfromboli). S'obre un
debat sobre la idoneltat de cobrar i la dificultat d'argumentar
aquesta mesura. La vicepresidenta comenta que a la reunió de
programació s'acabará de debatre i decidir.

b. Explica els preparatius del Premi Crexells d'enguany.

c. Avanga que la propera setmana hi ha la primera reunió de la
Comissió de Cultura.

3. Informacions del vicepresident segoni

a. Explica amb detall la proposta de pressupost per a l'exercici
económic de l'any 2O2t, que s'está treballant conjuntament amb
geréncia.

a. Avanga que hi ha moltes possibilitats de presentar un
pressupost amb pérdues.

b. S'está treballant per buscar una línia de crédit.

b. Explica la necessitat de dissenyar propostes per desenvolupar
noves modalitats de socis.

c. Explica la proposta per establir una nova relació amb l'Escola
d'Escriptura.

4. Informacions del gerent:

a. El gerent presenta a la Junta Directiva un informe amb informació
actualitzada a 31 de marg, sobre els aspectes següents:

i) Número de socis, amb altes i baixes.

ii) Resum de l'activitat cultural.

iii) Dades més rellevants de la Biblioteca i l'Arxiu.

iv) Comunicació.

v) Assemblea de socis, celebrada el 25 de marg de 2O2L.

vi) Administració i manteniment.

2



AT E N E UBA R C E LO N E SG D E F G H I J K L T 1I O P O R tT UVW XY Z

5. Nomenament de l'Administrador de l'Escola d'Escriptura

a. Es proposa nomenar de manera temporal el vicepresident
económic. El vicepresident econÓmic proposa la creació d'un Consell
d'Administració de l'Escola d'Escriptura.

6. Constitució de les Comissions de Treball:

a. Comissió Económica, personal i TIC: Genís Roca, Daniel Faura i

Ricard Faura.

b. Comissió de Cultura: LluTsa Juliá, Jordi Jiménez, Rosa Maria Malet i

Carme Gual.

c. Comissió de Programació: Llulsa Juliá, Carme Gual, Jordi Jiménez,
Joan Safont, Rosa Maria Malet, Laura Feliu i Paula Przybylowicz.

d. Comissió Executiva: Isona Passola, Lluisa Juliá, Genís Roca iRicard
Faura.

e. Comissió de Conservació i Patrimoni: Elisabet Cirici, Paula
Przybylowicz, Rosa Maria Malet iTeresa Mañá.

f . Comíssió de Biblioteca: Teresa Mañá i Joan Safont.

g. Comunicacions i Relacions Institucionals: Isona Passola, Carme
Igual, Mariá de Delás, Rosa Maria Malet, Jordi Jiménez i Pedro
Santos e Silva.

7. Torn obert de paraules:

a. Nomenament dels gestors de les seccions:

a. Es nomena a Ivet Zwatrzko i Pou com a gestora de la secció
de Literatura.

b. Informacions de la conservadora:

a. Explica la situació del tancament de les obres de l'Espai
Rogent.

b. Explica l'inventari de béns.

c. Explica la situació del projecte d'obres a l'entrada de
carruatges (vinculat als fons FEDER).

d. Informa sobre les actuacions fetes referents a I'esquerda
trobada al sostre de la Biblioteca.

c. S'acorda per unanimitat convocar les properes reunions de la Junta
Directiva amb carácter quinzenal, com a mínim fins a les vacances
d'estiu, comengant el 21 d'abrí|.
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A les 2t.3O hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco la
present Acta amb el vistiplau de la presidenta.

a

Ricard Faura i Homedes
Secretari

ta

Isona Passola i Vidal
Presidenta
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