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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS
3O de

setembre de 2O21

(Aprovada el 28 d'octubre de 202L)

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, Jordi Jiménez 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 dels vocals Paula Przybylowicz Vidal i Joan Safont i Plumed que excusen 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.
Assisteix a la reunió el gerent, amb veu peró sense vot.

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. Informe de la conservadora
7. Torn obeft de paraules
1. Aprovació de l'acta de Ia sess¡ó anter¡or
S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat

2. Informe de la presidenta
La presidenta explica els diferents actes que s'han fet des de la darrera reunió
de la Junta. Remarca la importáncia de donar una imatge de marca i de

qualitat i sempre vinculats a la cultura catalana.
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Destaca la reunió amb les entitats del barri Gótic on es vol vincular les
activitats que s'hi fan per reivindicar la cultura.
La presidenta explica que I'ambient laboral ha millorat forga en els darrers
mesos.
La presidenta detalla l'esforg que s'ha fet en l'apartat de comunicació i xarxes
socials, amb dues ajudes de persones externes i a temps parcial.

3. Informe de la vicepresidenta primera
La vicepresidenta primera explica que s'está engegant un conveni amb
I'ESMUC. La voluntat d'impulsar I'activitat musical a l'Ateneu ha portat a
l'organització d'un cicle musical, que se celebrará al maig de l'any 2022. A
més, explica que Joan Magrané i Jordi Mas tenen la intencíó de reproduir el
concert de Stravinski a l'Ateneu a l'any vinent.
La vicepresidenta primera explica que s'ha pensat programar cursos i cicles
que actualment es troben en fase de disseny. Es tractarien temes com la
Filosofia, la Mística (Sofisme, Cábala, Santa Teresa de Jesus, Ramon Llull,

Panikkar...) ¡l'Aft. Explica que la idea dels cursos té una doble finalitat:
fomentar l'aprenentatge i millorar els ingressos de l'entitat. Bona part dels
cursos comengaria al mes de febrer, i constarien de 10 sessions amb una
durada aproximada d'una hora i mitja.
La vicepresidenta explica una idea embrionária per a una nova tipologia
d'actes a l'Ateneu: realitzar lectures d'epistolaris.
La vicepresidenta explica els preparatius de l'acte de lliurament del carnet de
Josep Carner, que va ser expulsat de l?teneu l'any 1909. Es fará la recepció
del capgrós a l'entrada de carruatges. Explica que Jaume Coll Mariné fará

I'explicació sobre la relació del poeta amb l'entitat.
La vicepresidenta explica els preparatius per a les commemoracions de l'any
vinent: Proust i Moliére.
La vicepresidenta explica que l'última reunió de la Comissió de Cultura va ser

molt productiva, amb molt bona predisposició per part de les diferents
Seccions, que han mostrat la voluntat de compartir sinergies en I'organització
d'actes conjunts.
La vicepresidenta explica que la secció d'História i l'IEC estan preparant un
acte pel 18 de novembre d'homenatge a l'historiador Josep Fontana.
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La vicepresidenta explica que la secció de Teatre proposa fer un homenatge
a l'actor Angel Casas, que consistiria en la lectura d'una selecció de textos.
La Secció proposa la data de 22 de novembre.
La vicepresidenta valora positivament la preséncia de l'Ateneu a la Fira del
Llibre en Catalá, perqué ha servit per recuperar el protagonisme de l'Ateneu
en el marc d'aquesta celebració literária.
La vicepresidenta explica els preparatius de l'acte sobre la mediterránia, que
tindrá lloc a l'Ateneu el proper 23 de novembre. Es tractaria d'un primer acte

d'una série sobre temática vinculada amb el mediterrani.

I

4. fnforme del vicepresident segon
vicepresident segon, explica els treballs que s'estan fent des de la Comissió
d'Economia. Explica que lAteneu, a data d'octubre, té una desviació positiva
de 63.000 euros. Aixó implica que s'ha gastat menys d'alló pressupostat, i
que s'han augmentat els ingressos.
El

Informa com está el tema de les subvencions que s'estan tramitant: tant amb
la Fundació la Caixa com amb el Departament de Cultura sembla que tindrem
notícies positives.
tresorer explica que es podria tancar l'any amb un déficit de 170.000 euros,
i no de 27O.O0O euros com estava previst.
El

El vicepresident proposa I'atorgament d'un poder notaríal al
d'advocats Vallbé de representació en els actes jurídics o
siguin encomanats, s'aprova per majoria.

despatx
materials que Ii

a

5. Informe del gerent
El gerent informa del resultat de les activitats que s'han fet aquest estiu,
algunes de pagament. En totes s'ha omplert l'aforament permés, fet que,
més que generar recursos económics, s'espera que tingui un retorn en forma
de nous associats, que, al final, també acaben sent recursos económics més
estables.
Explica també com es van adaptant les diferents mesures que comporta la
Covid-19 a les activitats que ofereix l'Ateneu.
El gerent informa que al mes d'octubre hi ha una estimació d'altes de 289
socis.
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gerent remarca la necessitat d'explicar als socis l'impacte de les deduccions
fiscals sobre la quota mensual de 34 euros, en tant que suposa un pagament
real amb carácter mensual de 10,30 euros.
El

6. Informe de la conservadora
La conservadora demana un agraiment per la vocal Rosa Maria Malet pels
esforgos en la restauració de l'obra "L'or del Rin i/o la plaga de toros de
Vínarós" de I'aftista Jordi Benito, ubicada a la sala Borralleras. Explica que la
restauració ha costat 1.300 euros.

(

La conservadora explica els preparatius de les obres a l'entrada de
Carruatges: durant la primera setmana d'octubre finalitzaran les últimes
esmenes del projecte. Explica que el front office será un espai compartit entre
l'Ateneu Barcelonés i l'Escola d'Escriptura, i que aixó permet salvar els
compactes de I'entrada. A més, les obres també inclouran la renovació del
sistema de ventilació de la sala Verdaguer. En principi, les obres comengaran
el proper dia 1 de desembre.
La conservadora explica també la participació de

l?teneu en una convocatória
de subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat per import de
169.000 euros, que servirien per, entre d'altres, renovar I'alllament de la
segona planta del Palau Savassona, renovar les vidrieres de la sala Pompeu
Fabra, i reparar la xarxa antiincendis. La resolució de la convocatória está
prevista en un termini de dos mesos.
a

I

La conservadora explica els avangos en relació amb l'esquerda del sostre de
la Biblioteca: l'análisi de la geometria ha permés concloure que h¡ ha
deformacions a l'estructura, peró no ha determinat si el deteriorament pot
continuar. La conservadora proposa demanar dos pressupostos en el marc de
l'avantprojecte de la solució: un primer pressupost per determinar quant
costaria l'análisi de la solució, i un segon sobre I'impacte estructural de
l'esquerda sobre les volutes.

7. Torn obert de paraules
La vocal Laura Feliu explica en detall l'acte programat pel dia 23 de novembre,

breument introduit per la vicepresidenta primera. La vocal explica que
l?teneu, amb la col.laboració de l'IEMED, organitzará una jornada d'actes
sobre la medíterránia al Palau Savassona. La primera jornada consistirá en
un debat, amb el títol "¿es revolucions árabs 2.0: la revolta continua", amb
convidats del Líban, Algéria i Tunísia.
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El vocal Mariá de Delás planteja novament la necessitat de modificar el web
per fer-la més versátil.

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 Vidal

la

r
Secretari

Presidenta

5

