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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS
28 d'octubre de 2O2l
(Aprovada el 25 de novembre 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,
Rosa Maria Malet Ybern, Mariá de Delás Malet, Carme Gual Via, Joan Safont i
Plumed.
Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció dels vocals Paula Przybylowicz Vidal, Elisabet Cirici Amell, i Laura Feliu i Martínez. El
vocal Jordi Jiménez Guirao excusa la seva assísténcia.

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 tresorer
6. Informe del gerent
7. Informe de la conservadora
8. Torn obert de paraules

1. Aprovació de I'acta de la sessió anter¡or
S'aprova I'acta de la sessió anterior per unanimitat.
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2. Informe de la presidenta
La presidenta comenta com s'han desenvolupat els actes des de la darrera
reunió de Junta, remarcant la gran qualitat de molts actes i I'increment
quantitatiu d'aparició en els mitjans de comunicació en aquestes darreres
setmanes.
No vol allargar-se més per donar temps a la resta de membres de la Junta
perqué puguin intervenir ja que en altres reunions de Junta ha quedat poc
temps per qué tothom pugui intervenir.

(

3. Informe de la vicepresidenta primera
La vicepresidenta primera explica:
a

a

I
I

En relació amb la proposta de plantejar una agenda cultural amb
carácter quinzenal i no mensual: la vicepresidenta explica que si
finalment l'agenda es fa quinzenal, aixó implicará organitzar i tancar la
programació amb més temps, peró aixó també permetrá decidir quins
dels actes tindran un protagonisme important i són mereixedors de
realitzar esforgos de comunicació, premsa i protocol.
En relació amb els cursos i cicles: la vicepresidenta explica que s'ha
volgut plantejar uns cursos que no deixin fora les persones que

treballen. Els dos primers cicles plantejats són els següents:

a. Cicle sobre música. Responsable: Joan Magrané. Curs de 10
sessions.

b. Cicle sobre mística. Responsable: Victor Pallejá. Curs de 10
sessions.

A més, la vicepresidenta explica que s'estan preparant tres cicles més.
La vicepresidenta recorda que el dia 22 de novembre, la vocal Laura Feliu ha

organitzat una sessió de dues taules rodones i una sessió musical amb la
col.laboració de l'IEMed. Explica que assistiran als actes personatges
destacats de diferents orígens mediterranis, com Algéria, el Líban i Tunísia.
La vicepresidenta explica que el L7 de desembre tindrá lloc a la sala d'actes
Oriol Bohigas el concert de Nadal.
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4. Informe del vicepresident segon
El vicepresident segon explica que els pressupostos, que es presentaran a la
Junta a la propera reunió, han de mostrar la visió de l'Ateneu de la nova
Junta.

5. Informe del tresorer

\

El tresorer-comptador destaca la importáncia de prendre iniciatives que
vitalitzin la vida cultural de lAteneu i il.lusionin els socis. En aquest sentit,
explica que, per aconseguir nous socis, és essencial assegurar una gestió
eficient dels recursos de l'entitat.
tresorer-comptador comenta que la Junta Directiva pot plantejar iniciatives
per millorar la cooperació amb els ponents de les Seccions. A títol d'exemple,
proposa convidar els ponents a una reunió conjunta, o convidar-los
separadament a l'inici de les reunions de la Junta perqué puguin expressar
els seus punts de vista en relació amb el funcionament de les respectives
El

seccions.

6. Informe del gerent
t

El gerent explica algunes propostes per millorar la comunicació de l?teneu:

.

Publicar la programació amb carácter quinzenal i no mensual, per
donar més marge als possibles assistents per ajustar I'agenda.

.

Implementar la idea de les cróniques, plantejada pel vocal Mariá de
Delás.

El gerent es compromet a preparar un informe amb les propostes per millorar

la comunicació de I'entitat.
El gerent explica que, en relació amb els pressupostos, a la propera Junta es
presentará el pressupost del 2022, així com els escenaris pel 2023 i 2024.

7. Informe de la conservadora
La conservadora explica que les ofertes relatives a la licitació de les obres de
l'entrada de Carruatges es coneixeran com a máxim el dia 30 de octubre. Per
altra banda, explica que la Junta té encara pendent decidir la solució final del
tancament. En aquest sentit, explica que la totalitat del projecte está
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que va quedar pendent negociar aquest últ¡m punt amb

la

Conselleria de Cultura.

8. Torn obert de paraules
La vocal Carme Gual vol agrair la tasca de la presidenta i dels vicepresidents

en aquests primers sis mesos. Explica que l'Ateneu té marge per millorar la
internacionalització del seu programa cultural, i defensa que I'Ateneu ha de
connectar-se amb el territori i amb el seu emplagament natural, el barri Gótic
de Barcelona.
El vocal Mariá de Delás planteja novament la necessitat d'actualitzar el web
de l'entitat. Planteja també la idea de crear una crónica dels actes que se
celebren a l?teneu, p€F tal de recollir el testimoni de la vida cultural de

l?teneu i fer dÍfusió de la programació cultural de l'entitat.
La vocal Rosa Maria Malet explica que, un cop finalitzin les obres de l'entrada

de carruatges, s'hauria d'instal.lar-hi una pega d'art destacada que integri
l?teneu amb el carrer Canuda i amb les persones que hi passegen.
La bibliotecária Teresa Mañá comenta que l'Espai Rogent, inaugurat al gener

de 202L, segueix presentant algunes problemátíques. En relació amb

la

Biblioteca, destaca el bon funcionament coordinat de l'equip.

Davant la proposta de Teresa Mañá de tancar I'Ateneu el 6 de desembre i el
12 d'octubre, dates en les quals I'Ateneu s'ha mantingut obeft en els darrers
anys, la resta dels presents a la Junta van manifestar-s'hi en contra.

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 Ho

Secretari

vist i plau
Isona Passola i Vidal

Presidenta
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