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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L?TENEU BARCELONÉS

16 de juny de 2O21

(Aprovada el 30 de juny de 202L)

Assistents: Isona Passola i Vidal, Lluisa Juliá Capdevila, Ricard Faura ¡

Homedes, Pedro Santos e Silva, Teresa Mañá Terré, Rosa Maria Malet Ybern,
Elisabet Cirici i Amell, Daniel Faura Llimós, Jordi Jiménez Guirao, Laura Feliu
i Martínez, Mariá de Delás Malet i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la vocal
Paula Przybylowicz Vidal, que ho fa telemáticament. Excusa la seva assistén-
cia el vocal Joan Safont i Plumed.

El gerent també assisteix a la reunió, amb veu peró sense vot.

A les 18:30h del dia indicat, a la sala Pompeu Fabra, se celebra reunió
ordínária 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 vícepresident segon

5. Informe del gerent

6. Torn obert de paraules

1. Aprovació de I'acta de la sessió anterior

S'aprova I'acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. Informe de la presidenta

Explíca que la prioritat de l?teneu continua sent reduir el déficit de
l'entitat.
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Agraeix els esforgos de la vicepresidenta cultural per engegar una
programació a cost zero o molt redult per l?teneu.

Agraeix la iniciativa de Rosa Maria Malet amb la connexió d'afts vísuals
i literatura.

Celebra el gran impacte mediátic dels últims actes organitzats a

l?teneu.

Explica les conclusions de la reunió mantinguda amb el Consell Assessor
de l'Escola d'Escriptura. La presídenta vol optimitzar les sinérgies entre
les dues organitzacions i integrar l'Escola d'Escriptura en la vida cultural
i en la programació de l?teneu. Explica que lAteneu col.laborará amb
l'Escola d'Escriptura en la captació d'alumnes dels mesos de setembre
i octubre.

. Explica els resultats de la reunió mantinguda amb I'ICUB.

. Planteja a la Junta estudiar la situació de l'Espai Rogent i les seves
potencialitats. La Junta acorda per unanimitat que es continuTn baixant
els llibres de moment.

. Informa que el divendres 18 de juny es reunirá amb La Caixa.

. Informa que el proper 13 de juliol es reunirá amb la consellera de Cul-
tura.

La presidenta recorda que un dels objectius de la Junta Directiva
consisteix a ampliar el nombre de socis col.lectius de I Ateneu. El proper
objectiu és arribar a 10.

3. Informe de la vicepresidenta primera

a) Explica els diferents actes culturals programats pel juliol. Explica que el
cartell ja está preparat, i que s'haurá de fer molta difusió. Explica les
diverses possibilitats de preus pels actes. La Junta acorda per unanimitat
que els assistents que no siguin socis paguin sis euros per les activitats, i

els socis en paguin tres. Els actes tindran lloc a l?teneu fora de l'horari del
soci.

b) Explica els esforgos que s'estan fent per integrar les activitats
programades per la Junta Directiva amb les de les Seccions.

c) Explica que al mes de juliol hi ha diverses reunions marcades per tancar
acords i convenis amb algunes entitats.

d) Explica que l?teneu participará a la Setmana del Llibre en Catalá (16,
L7 i L8 de setembre).
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e) Explica la iniciatíva "Tast d'estiu", una modalitat de soci d'estiu pels
mesos de juliol, agost i setembre amb una quota única de 65 euros. El

gerent explica que s'enviará l'oferta als subscriptors del butlletíque no són
socis.

4. Informe del vicepresident segon

a) Explica que s'ha aconseguit que el Futbol Club Barcelona torni com a

soci col.lectiu de l?teneu Barcelonés.

b) Juntament amb la Comissió Económica, explica amb detall les dades
económiques que es presentaran als socis a la propera Assemblea
General Extraordinária.

c) Explica que el proper dia 13 de juliol hi haurá una reunió amb els
representants sindicals de l'Ateneu.

d) Explica que s'está fent un seguiment actiu sobre el compliment
pressupostari.

e) Explica que es reunirá aviat amb el grup de socis de l?teneu que
reclamen un espai per dinar amb carmanyola.

5. Informe del gerent

El gerent explica I'informe presentat a la Junta Directiva i destaca les mesures
d'estalvi d'electricitat que s'han implementat al Palau Savassona.

6. Torn obert de paraules

a) La conservadora explica les diverses mesures idealment necessáries
per actualitzar i acondicionar correctament les classes de l'Escola d'Es-
criptura.

b) La vocal Rosa Maria Malet explica que el Servei de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya ha enviat un model de conveni per establir el
marc de regulació de les actuacions pactades, que no haurien de
representar cap cost per I'entitat.

c) La vocal Rosa Maria Malet explica que el passat 16 de juny la
responsable de la Fundació Sorigué va visitar el Palau Savassona.
Explica que s'está perfilant la proposta de col.laboració, i que cal
materialitzar aquests pactes per escrit en un conveni de col.laboració.
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El gerent explica que es posará en contacte amb la vocal per preparar
els documents.

d) La bibliotecária Teresa Mañá recorda l'exposició sobre Josep
Tarradellas a I'entrada de Carruatges, subvencionada per la Diputació
de Barcelona, i que s'ha d'executar abans que acabi l'any 2O2L Explica
que estava previst que Carles Santacana fos el comissari de I'exposició.
Sobre aquest punt, la presidenta explica que els continguts finals
hauran de ser presentats a la Junta Directiva per a la seva aprovació.
El vocal Mariá de Delás proposa altres possibles col.laboradors en el
disseny dels continguts de I'exposició.

e) El tresorer-comptador informa sobre els resultats de la reunió amb el
director de la BSM.

f) El tresorer-comptador proposa una nova campanya perqué els socis
poftin nous socis. Sobre aquest punt, el vocal Mariá de Delás proposa
una campanya de captació de socis que consisteixi a oferir una targeta
regal que permeti escollir entre váries opcions: un mes de soci, tres
mesos, etcétera.

g) El vocal Mariá de Delás explica les novetats sobre el futur sub portal
del web de lAteneu "Fes-te'n soci", on es destacaran les
característiques de l'Ateneu, els avantatges de ser soci i les quotes,
amb un mecanisme directe per inscriure's. La finalitat del sub portal és
millorar el procés de captacíó i inscripció dels socis.

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

Ricard Faura i Homedes

Secretari

Isona Passola i Vidal

Presidenta
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