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

21 d'abril de 2O21
(aprovada el 5 de maig de 2O2L)

Assistents: Isona Passola i Vidal,

LluTsa Juliá Capdevila, Genís Roca Verard,
Ricard Faura i Homedes, Pedro Santos e silva, Teresa Mañá Terré, Daniel
Faura Llimós, Joan Safont i Plumed, Rosa Maria Malet Ybern, Jordi Jiménez
Guirao, Laura Feliu i Martínez i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de Paula
Przybylowicz Vidal i Mariá de Delás Malet, que ho fan per via telemática, de
conformitat amb el Reial Decret-llei 8/2020 i Reial Decret-lle¡ 34/2020. El
gerent també assisteix a la reunió, amb veu peró sense vot. Elisabet Cirici i
Amell excusa la seva assisténcia.

A les 18:30h del dia indicat, a la sala Pompeu Fabra, se celebra reunió
ordinária de la Junta Directiva seguint l'ordre del dia establert i s'informa de
diferents temes, o s'estudien les diferents propostes, que s'aproven per
unanimitat, a menys que es produeixi votació.

Ordre del dia:

1

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2

Informe de la presidenta

3

Informe de la vicepresidenta primera

4

Informe del vicepresident segon

5

Informe del gerent

6

Assemblea general de socis

7

Proposta de nomenaments dels cárrecs de representació de l'Ateneu

8

Torn obert de paraules

1. Aprovació de I'acta de la sessió anterior
S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat.
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2. Informe de la presidenta

- La presidenta

comenta la necessitat de preservar l'esséncia de
l?teneu. Cal tenir molt clar aquest criteri en el moment de dissenyar

campanyes de captació de nous socis.

-

La presidenta destaca la necessitat de detectar el talent dins de
l?teneu. Demana a geréncia la relació detallada dels socis amb els
seus perfils professionals i les seves prioritats. Des de Geréncia
especifiquen que aquest tema está subjecte a la Llei de Protecció de
Dades i el seu tractament es fará directament des de l'Area d?tenció
al Soci.

La presidenta remarca que també cal detectar el talent entre les
persones membres de les associacions allotjades a l'Ateneu.
La presidenta remarca la necessitat de vincular l'Escola d'Escriptura
la vida cultural de l'Ateneu Barcelonés.

a

Per acabar, la presidenta vol destacar la bona imatge que es va donar
en la presentació institucional de la Diada de Sant Jordi.

3. Informe de la vicepresidenta primera

-

Informa dels actes que es realitzaran en el marc de la celebració de
Sant Jordi a l?teneu.

o

Matí: Selecció de textos de l'obra de Felícia Fuster, Joan Triadú
i Teresa Juvé. Explica les gestions que s'han fet i com es prepara
la logística de I'acte.

o

Migdia: Música en directe, interpretada per estudiants

de

I'Escola de Músics i JPC.

o

Tarda: Representació de l'obra "solitud a Stromboli. Somnis,
signes i símbols", a la sala d'actes Oriol Bohigas, amb aforament
limitat i condicionat a les limitacions per la COVID.

La vicepresidenta explica la darrera reunió de la comissió de cultura.
En l'esmentada Comissió, es van explicar les línies d'actuació de la
nova Junta Directiva de l?teneu Barcelonés.
La vicepresidenta proposa la nova gestora de la secció de Feminismes,
Ariadna Romans i Torrent. S'aprova per unanimitat.

La vicepresidenta explica els actes d'homenatge que

s'estan
programant aquest any amb la col.laboració de diferents institucions.

La vicepresidenta explica la preparació de la celebració
aniversari de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics.

del

25é
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La vicepresidenta explica l'estat dels preparatius del Premi Crexells.

La vicepresidenta explica que
l?teneu hi tindrá un espai.

a la Setmana del Llibre en Catalá,

4. Informe del vicepresident segon
- El vicepresident informa de la preparació de l'assemblea

general

extraordinária, prevista pel 31 de maig, en la qual es presentará
pressupost de l'any 202L.

el

-

El vicepresident explica les propostes de noves modalitats de socis.
Aquestes propostes es treballaran coordinadament amb l'área
d'Atenció al Soci.

-

El vicepresident demana a geréncia que envii I'estructura actual de la
plantilla del personal a la Junta.

-

El vicepresident explica la proposta de canvis en el model de direcció
de l'Escola d'Escriptura en forma d'órgan col.legiat.

-

El vicepresident explica els contactes amb l'Institut Catalá de Finances
per la possibilitat de demanar una línia de crédit.

-

El vicepresident explica que es posará en marxa una prova pilot per
avaluar una eina de votació electrónica amb la participació dels
membres de la Junta, personal de la casa i algun soci voluntari.

-

El vicepresident explica les gestions que s'estan fent per millorar les

tant

económiques com técniques en l'ámbit de
telecomunicacions de la casa. Dins d'aquesta proposta s'inclou les
prestacions

necessitats d'equipament TIC de l'Escola d'Escriptura.

-

El vicepresident explica les diferents gestions que estan en marxa en
temes de patrocinis i la seva coordinació amb la programació.

5. Informe del gerent

-

El gerent explica amb detall I'informe d'altes i baixes de socis i sócies,
durant el primer trimestre de 202t, que entrega en format paper.

El gerent explica l'organització de la Diada de Sant Jordi, amb un
aforament máxim de 250 persones dins del espais visitables del Palau
Savassona. Hi participaran unes 20 persones de la plantilla de
treballadors de la casa. Hi haurá tres controls d'aforament repartits per
l'edifici: a l'entrada de carruatges, al jardí ia la Biblioteca. Es posaran
a disposició dels visitants 500 targetes de la campanya "Viu I'Ateneu".
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El gerent informa sobre el problema de l'esquerda al sostre de

la

Biblioteca. La visita de l'arquitecte Mateu Barba ha permés concloure
que el problema es troba a la volta i no pas al forjat. En aquest sentit,
demana autorització per fer una actuació per un import de 1.200 euros
que inclou el muntatge de la bastida. S'aprova per unanimitat.

6. Assemblea General de Socis
La vicepresidenta primera explica que s'está treballant per enllestir el
programa que es presentará als socis durant la próxima assemblea
general. Demana que els membres de la Junta facin les seves
aportacions, si pot ser abans del 28 d'abril.

7. Proposta de nomenaments dels cárrecs de representació

de

I'Ateneu
La vicepresidenta primera fa la proposta següent, a banda dels nomenaments

indelegables de la presidenta,

-

Comissió de Commemoracions: Lluisa Juliá Capdevila
Fundació Barcelona Cultura: Lluisa Juliá Capdevila
Cercle del Museu d'História de la Ciutat: Genís Roca Verard

Comissió de Lectura Pública (Ajuntament de Barcelona): Teresa Mañá

lerre.

-

Consell Assessor de

la Facultat de Filosofia de la Universitat

de

Barcelona: Jordi Jimenez Guirao

L -

Consell de Ciutat (Ajuntament de Barcelona): Isona Passola i Vidal
Fundació Francesc Pujols: Jordi Jiménez Guirao
Consell de districte de Ciutat Vella: Carme Gual Via
Federació d'Ateneus de Catalunya: Ricard Faura i Homedes
Reial Académia de les Ciéncies i les Arts: Pedro Santos e Silva
Pla Estratégic Metropolitá de Barcelona: Isona Passola i Vidal

Esport Cultura Barcelona : Isona Passola i Vidal

S'aprova per unanimitat.
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8. Torn obert de paraules

-

Teresa Mañá, bibliotecária, explica la darrera reunió de la Comissió de
Biblioteca celebrada el 15 d'abril de 2O2t.
o

La Junta Directiva ratifica els membres del Consell Assessor de

la Biblioteca.

o

La Junta Directiva ratifica els membres de la Comissió de
Política de Col.lecció de la Biblioteca.

o

La bibliotecária explica que la Biblioteca organitzará a l'octubre
la sisena Jornada de Biblioteques Patrimonials, que ha d'estar
coberta per patrocini. Explica que aquestes jornades bianuals
s'haurien d'haver organitzat al 2020, peró que van quedar
ajornades per la situació sociosanitária.

o

La bibliotecária informa que es fará una reunió amb el personal
de Biblioteca el 4 de maig.

o

La bibliotecária informa sobre el trasllat del fons bibliográfic

la

a

l'Espai Rogent. En aquests moments s'está esperant la
confirmació del compliment de les condicions d'humitat per
procedir amb el trasllat dels fons antics. Comenta que sí que es
podrien traslladar els fons moderns.

Carme Gual, vocal setena: explica els treballs que s'estan fent
referents al Pla de Comunicació.

o

La vocal setena proposa fer una análisi DAFO en conjunt amb el

personal de l'Ateneu.

o

La vocal setena proposa fer una enquesta als socis per conéixer
el seu parer en diferents aspectes de I'Ateneu.

A les 21 hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco
present Acta amb el vistiplau de la presidenta.

la

t,

Ricard Faura i Homedes
Secretari

na Passola i Vidal
Presidenta
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