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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

14 de juliol de 2O2L

(Aprovada el 5 d'agost de 2O2L)

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

Homedes, Pedro Santos e Silva, Daniel Faura i Llimós, Teresa Mañá
Terré, Elisabet Cirici i Amell, Joan Safont i Plumed, JordiJiménez Guirao, Rosa
Maria Malet Ybern, Mariá de Delás Malet, Carme Gual Via i Paula Przybylowicz
Vidal.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la bi-
bliotecária, Teresa Mañá i Terré, i la vocal Paula Przybylowicz Vidal. Excusa
la seva assisténcia la vocal Laura Feliu.

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. Canvis en la geréncia de l'Ateneu Barcelonés

3. Informe de la presidenta

4. Informe de la vicepresidenta primera

5. Informe del vicepresident segon

6. Informe de la conservadora

7. Torn obeft de paraules

1. Aprovació de I'acta de la sessió anterior

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

2. Canvis en la geréncia de I'Ateneu Barcelonés

La Junta Directiva aprova per majoria la resolució del contracte laboral del
gerent de l'Ateneu Barcelonés, el Sr. Daniel Ortiz, durant la vigéncia del
període de prova, tot agraint els serveis prestats a l'entitat.
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La Junta Directiva aprova per majoria el nomenament del Sr. Jordi Codina i

Sans com a nou gerent de l'Ateneu Barcelonés.

3. Informe de la presidenta

- Celebra l'éxit de la iniciativa "Les Nits de juliol" al Jardí Romántic del
Palau Savassona: s'han exhaurit prácticament totes les entrades dels
diferents actes, i els socis estan molt satisfets amb el dinamisme de la
programació.

- Explica I'estat de les converses i negociacions amb les diverses entitats
bancáries per recuperar els patrocinis.

4. Informe de la vicepresidenta primera

a) Explica que el proper 22 de juliol tindrá lloc la roda de premsa de
presentació de la Setmana del Llibre en Catalá. L'acte sobre Crexells
será el 16 de setembre. L'entitat tindrá estand propi els dies L7, tB i

19 de setembre.

b) Explica el tancament d'un nou cicle de programació, "L'Oasi musical",
que es durá a terme a l?teneu durant l'any 2022.

c) Explica que el proper 10 de setembre l'Ateneu acollirá una sessió
musical de leads de la má del nou gestor de la secció de Música, Jordi
Mas. La sessió comptará amb composicions musicals del soci Joan
Magrané, compositor catalá i guanyador, entre d'altres, del Premi
Reina Sofia de Composició Musical, I'any 2013.

d) Explica que el proper dia 2L de juliol, a les 18 hores, els Amics del
CCCB convidaran un grup de socis de l?teneu a fer una visita guiada
a una exposició immersiva al CCCB. A canvi, l?teneu oferirá als Amics
del CCCB una visita guiada al Palau Savassona.

e) Agraeix els esforgos realitzats per la vocal Laura Feliu, que ha
aconseguit tancar, per al 23 de novembre, uf, acte sobre la
Mediterránia.

f) Explica el bon resultat de l'última Comissió de Cultura, a la qual també
van assistir els vocals Jordi Jiménez i Carme Gual. Les Seccions estan
treballant en una programació d'actes conjunts.

g) Explica els preparatius inicials dels Premis Ateneu d'enguany. Els
Premis Ateneu representen un reconeixement a la trajectória vital i

professional, i són atorgats per la Junta Directiva a persones o entitats
de la societat civil. Comenta que com que els guardonats de l'any 2O20
no van poder rebre presencialment el Premi, se'ls inclourá a l'acte de
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lliurament dels Premis Ateneu de 202I, previst pel dia 30 de novembre,
el Dia del Soci.

5. fnforme del vicepresident segon

h) Explica que l'Institut Catalá de Finances encara no ha enviat una
resposta formal en relació amb la contractació de la pólissa de crédit.

i) Explica que el proper dia 15 de juliol tindrá lloc la primera Comissió
Laboral amb els treballadors.

6. Informe conservadora

a) Explica els diferents pressupostos obtinguts per dur a terme les obres
pendents a la cornisa de l'edifici, que actualment resten espai útil al
Jardí perqué se'n va haver de precintar una part com a mesura de
seguretat pels socis. La Junta aprova per majoria l'adopció i execució
d'un pressupost de 2.600 € per a les obres.

b) Explica les novetats relatives a l'esquerda semicircular
del sostre de la Biblioteca. La Junta aprova per majoria l'adopció i

execució d'un pressupost de 3.050 euros per al cálcul de la solució
técnica per part d'un estructurista. Explica que ja s'ha fet I'aixecament
de núvol, consistent en l'análisi de la geometria de la volta, i ha explicat
que la primera setmana d'agost es posará la tela protectora.

7. Torn obert de paraules

a) La vocal Rosa Maria Malet explica els resultats de la seva reunió amb
Ángels Solé, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya. Explica que ja está prácticament tancat el conveni de
col.laboració amb l'entitat.

b) El vicesecretari proposa que la propera reunió de la Junta Directiva
després de la pausa del mes d'agost se celebri el 8 de setembre.
S'acorda per majoria.

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

vist i plau
Ricard Fau Isona
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