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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

3O de juny de 2O21

(Aprovada el L4 de juliol de 202L)

Assistents: Isona Passola i Vidal, Llulsa Juliá Capdevila, Ricard Faura i

Homedes, Pedro santos e Silva, Teresa Mañá Terré, Elisabet cirici i

Amell, Joan Safont, Jordi Jiménez Guirao, Laura Feliu i Martínez, Mariá de
Delás Malet, Carme Gual Via i Paula Przybylowicz Vidal.

Excusen la seva assisténcia el tresorer-comptador Daniel Faura Llimós i la
vocal Rosa Maria Malet Ybern.

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
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. Torn obert de paraules

1. Aprovació de I'acta de Ia sessió anter¡or

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

2. Informe de la presidenta

a) Explica que va rebre una carta del poeta i crític literari Francesc
Parcerisas, en la que demanava a la Junta Directiva una reflexió sobre
la necessitat de recuperar el debat polític a l?teneu Barcelonés, en el
marc de la seva vinculació histdrica amb el catalanisme polític. Explica
que es va respondre la carta. La presidenta explica que el debat polític
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és important, peró cal defugir el tertulianisme. Sobre aquest punt, els
vocals Mariá de Delás i Joan Safont senyalen els perills de tractar els
temes polítics des de la superficialitat i el partidisme.

b) Explica la reunió mantinguda amb la Fundació catalunya Europa, en la
qual es va proposar tractar conjuntament temes del Mediterrani,
Europa, i el municipalisme.

c) Celebra el gran impacte mediátic dels últims actes organitzats a
I'Ateneu, peró destaca que cal recuperar la continultat i el prestigi de
la programació per fidelitzar els socis.

d) Destaca la necessitat de comunicar molt bé els actes que se celebraran
el juliol al Jardí de l?teneu per aconseguir laforament complet.

e) Explica l'estat de les converses i negociacions amb les diverses entitats
bancáries per recuperar els patrocinis.

f) comenta que l?teneu s'ha adherit a ra iniciativa de l?ny Victória
Pujolar i Amat, de l'Institut Catalá de les Dones.

3. Informe de la vicepresidenta primera

a) Explica el resultat de la reunió amb la Institució de les Lletres
Catalanes.

b) Explica el resultat de les reuníons amb l'Institut Francés, I'Institut
Goethe, i l'Institut Italiá per establir relacions mútuament profítoses.

c) Explica el resultat de la reunió amb Maria Ribas, dels Amics del CCCB.
S'ha acordat que es faran dos grups de 15 socis de l?teneu per visitar
una exposició immersiva al cccB, el dia 2L dejuliol a les 1g hores. A
canvi, l?teneu oferirá als amics del cccB dues visites al palau
Savassona.

4. fnforme del vicepresident segon

a) Explica la reunió amb Parlem Telecom per ajustar la proposta de tarifes,
que será beneficiosa per l?teneu.

b) Explica que el dia 19 de juliol l'equip de Caixa Fórum visitará el palau
Savassona i es reunirá amb la Comissió Executiva per concretar els
projectes de col. laboració.

c) Explica que s'estan ajustant les propostes i fent proves a les aules de
l'Escola d'Escriptura per a la seva adaptació audiovisual. Explica que ja
es té un preu tancat amb un 75o/o de descompte respecte el preu de
mercat.
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5. Informe del gerent

a) El gerent explica I'informe presentat a la Junta Directiva i destaca la
incorporació d'una nova becária.

b) Comenta que s'ha comengat a buidar les aules ocupades amb mobles
per preparar el nou curs de l'Escola d'Escriptura.

c) El gerent explica que s'está treballant per millorar el Servei d?tenció
al Públic; que es fará una reunió amb Consergeria i Atenció al Soci, el
proper 1 de juliol; que es coordinaran esforgos perqué hi hagi més
d'una persona tant al matí com a la tarda, i que s'intentará que tingui
prioritat absoluta l'Atenció i captació del Soci en la gestió de les
trucades que rep l'entitat.

d) El gerent explica, també, que está treballant algunes propostes amb
el vocal Jordi Jiménez no només per captar nous socis, sinó també per
fidelitzar-los.

e) Explica l'arribada de dos nous socis col.lectius a l'Ateneu: Barcelona
School of Management i Parlem Telecom.

6. Torn obert de paraules

a) La bibliotecária Teresa Mañá recorda que destinar l'Espai Rogent a un
ús alternatiu podria implicar un possible incompliment de la Llei de
Subvencions. La conservadora comparteix el seu parer en aquesta
qüestió.

b) La vocal Laura Feliu explica com s'está preparant la línia d'actes sobre
la Mediterránia, en col.laboració amb el CIDOB i I'IEMED.

c) La conservadora explica que té xifres estudiades sobre les diferents
possibilitats d'adequació de les aules de l'Escola d'Escriptura. Explica
que es fará una gestió més particularitzada.

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

Ricard Faura i Homedes
vist i plau
Isona Passola i V'foal
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