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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS
25 de novembre de 2O21
(Aprovada el 16 de desembre de 202I)

Assistents: Isona Passola i Vidal, Llulsa Juliá Capdevila, Ricard Faura i
Homedes, Pedro Santos e Silva, Daniel Faura i Llimós, Teresa Mañá Terré,
Elisabet Cirici i Amell, Jordi Jiménez Guirao, Mariá de Delás Malet i Carme
Gual Via.
Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la vocal
Paula Przybylowicz Vidal. Els vocals Rosa Maria Malet Ybern, Joan Safont i
Plumed, Laura Feliu Martínez excusen la seva assisténcia.

A les 18:30h del dia indicat, a la sala Pompeu Fabra, se celebra reunió
ordinária de la Junta Directíva 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:
f
I

1. Aprovació de I'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 I'acta de la sess¡ó anterior
S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat
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2. Informe de la presidenta
La presidenta explica que a partir del dia 1 de desembre l?teneu reprendrá
els horaris d'obertura prevís a la pandémia de COVID-19. Explica que aquesta
mesura no representa cap cost afegit a l'Ateneu.
Els horaris seran els següents:

o
¡

De dilluns a dissabte de 9 a 22 hores.

Diumenge de 10 a 19 hores.

3. Informe de la vicepresidenta primera
La vicepresidenta primera explica que la coordinació amb les seccions
funciona forga bé, cosa que está beneficiant la qualitat
de la programació.

i l'impacte

mediátic

Explica també que está acabant de tancar els darrers detalls del curs de
mística que es fará a partir del gener, primer pilot que ens ha de permetre
avaluar la conveniéncia de seguir proposant altres cursos durant I'any 2O22.

Comenta que també s'estan acabant de tancar acords amb altres entitats
institucions per programar activitats de manera conjunta.
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4. Informe del vicepresident segon
El vicepresident segon informa que estan acabant de tancar la proposta del
pressupost per l'any vinent, pressupost que estará molt més equilibrat que el
que es va presentar en el present exercici.

S'está també treballant per millorar l'equipament técnic i d'il.luminació de la
sala d'actes. De la mateixa manera, s'ampliaran les cámeres fins a tres, fet
que ens permetrá un millor enregistrament dels actes.
El vicepresident avanga que durant el primer trimestre de l'any vinent, es
posará en marxa l'eina informática CRM, que millorará la gestió tant interna
com externa de la casa.

5. Informe del gerent
El gerent explica la previsió de tancament financer de l'exercici económic
d'enguany. El pressupost aprovat al gener preveia un resultat negatiu
aproximat de 270.000 euros, que amb la previsió actual, es veuria reduit fins
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als 190.000, fruit de les gestions que s'estan fent amb la Fundació la Caixa
per consolidar el patrocini que s'havia perdut.
Per altra banda, anuncia que la previsió del pressupost per l'any 2022 es
presentará a la propera reunió de la Junta Directiva. En aquest sentit, avanga
algunes línies generals sobre els cálculs que s'han projectat:

(i) Increment de les tarifes per l'increment de I'IPC.

(ii) A I'any 2022, l'Ateneu obtindria un resultat comptable equilibrat. En
aquest sentit, les estimacions realitzades no s'han fet amb projeccions
optimistes, p€r quant no inclourien l'increment de socis.

(iii) Considerant que el mandat de l'actual Junta Directiva es prolongará fins
a I'any 2025, tenint en compte que l'acord de patrocini amb la Fundació de
La Caixa té un marc temporal de 3 anys, i que a partir del 2022|a subvenció
de la Generalitat estará recollida com a partida nominativa als pressupostos
de la Generalitat, l'estabilitat pressupostária de I'entitat estaria en bona
mesura assegurada durant el mandat.

6. Informe de la conservadora

a

La conservadora explica que s'han presentat tres empreses al concurs de
licitació de les obres de l'entrada de Carruatges. Explica que només una de
les empreses donava resposta a tots els requisits, mentre que les altres dues
empreses ja han comunicat que pel preu establert no podien assumir totes
les demandes del projecte de licitació. Per tant, la conservadora explica que
ja es tindria un possible projecte adjudicatari. No obstant, hi ha qüestions
que s'han de tractar i que estan esperant resposta per part de l'empresa. La
conservadora explica que I'adjudicació es podria produir en un marc temporal
d'una o dues setmanes, per tal que les obres comencessin durant la primera
quinzena de desembre.
La conservadora explica també que l'arquitecte Mateu Barba ha enviat el
pressupost de l'estudi amb dues alternatives per explorar les possibles
solucions a les esquerdes del sostre de la Biblioteca aíxí com el projecte de
solució. A més, l'arquitecte ja ha pogut anticipar que els honoraris de I'obra
estarien al voltant dels 2.500 euros.
Per altra banda, el pressupost també inclou un estudi técnic sobre l'afectació
dels capitells amb volutes de les columnes de Josep Jujol, a la sala de
conversa i d'accés al jardí.
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7. Torn obert de paraules
La vocal Paula Przybylowicz explica que portará a la propera Junta possibles
propostes per a un nou codi étic.

A les 20.30 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

rf

Secretari

Presidenta
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