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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS
16 de desembre de 2O21
(Aprovada el 20 de gener de 2022)

Assistents: Llulsa Juliá Capdevila, Ricard Faura i Homedes, Daniel Faura

i

Llimós, Teresa Mañá Terré, Joan Safont Plumed, Mariá de Delás Malet i Carme
Gual Via.
Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la presidenta Isona Passola iVidal, el vicesecretari Pedro Santos e Silva, la conservadora Elisabet Cirici i Amell, i els vocals Paula Przybylowicz Vidal, Laura Feliu
Martínez i Jordi Jiménez Guirao. La vocal Rosa Maria Malet Ybern excusa la
seva assisténcia.

I
a

A les 18:30 h del dia indicat, a la Sala de Juntes, 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, gu€ 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 de la conservadora
6. Informe del gerent
7. Torn obert 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 exposa el balang de l'any 202L,

iles principals actuacions de la

Junta en el darrer any:
La presidenta destaca tres actuacions importants de la Junta en el darrer any:

(
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-

Tancament dels convenis i contractes: explica que s'han presentat tots
els contractes i convenis que quedaven pendents abans del tancament
de I'any natural.

-

La millora de l'ambient laboral a l'Ateneu

i la planificació financera de

l'entitat.

-

Pla de millores de les instal.lacions de l?teneu: explica que la
digitalització de l'entitat está encarrilada, i veurá la llum en l'actual
mandat.

La presidenta anuncia la marxa del gerent Jordi Codina, a qui agraeix la seva
intensa dedicació per a la millora del funcionament de l'entitat. Anuncia una
possible candidata a la geréncia, Ariadna Robert, que es va presentar al
concurs públic organitzat per la darrera Junta Directiva. La candidata, que

actualment desenvolupa funcions de geréncia al MACBA, demanaria la
corresponent excedéncia i es podria incorporar com a molt aviat el dia 13 de
gener. D'aquesta manera, el traspás dels assumptes corrents quedaria
completament organitzat i consolidat.
La presidenta agraeix I'esforg titánic de la vicepresidenta Llulsa Juliá en la
planificació cultural de l'entitat, i al vicepresident Ricard Faura pels seus
esforgos per a la coordinació dels plans de digitalització i planificació
económica de l'entitat.
La presidenta explica que el gran repte pendent de la Junta és la millora de
la comunicació de I'entitat i de la difusió de l'activitat cultural.

3. Informe de la vicepresidenta primera
La vicepresidenta primera explica que la comunicació de la programació de
Nadal va comengar el dimecres dia 15, així com dels cursos monográfics.

La vicepresidenta explica que Alexander Golovín, ponent de la

secció
d'Estudis Polítics, Jurídics í Socials, li ha comunicat que per motius personals,
les tasques d'organització i de programació de la Secció, seran assumides per
Mafta Chavarria, adjunt de la Secció.
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La vicepresidenta explica que durant I'any vinent es reorganitzará el treball
amb les seccions per millorar les sinergies i donar coheréncia a la programació

cultural de l'entitat.

La vicepresidenta explica que ja figura notarialment com a Secretária
Consell d'administració de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonés.

al

4. Informe del vicepresident segon
El vicepresident segon explica els termes per a la contractació de l'Ariadna
f.obeft com a futura gerent de I'entitat.
El vicepresident segon explica que s'ha programat una reunió amb l'Escola
d'Escriptura per conéixer l'estat financer de la mercantil.

El vicepresident segon explica el projecte de digitalització de I'entitat, que

entre altres accions, tractará la formació del personal i la millora de
l'estratégia digital de gestió i comunicació. El vicepresident demana
utorització per fer la regulació dels increments de sou del personal de la
casa, segon l'ipc acumulat del mes de novembre de cada any. Fet que ens
permetrá aplicar l'increment a partir del mes de gener de cada any. S'aprova
per unanimitat la proposta.

5. Informe de la conservadora
La conservadora explica que hi ha algunes partides contingents en un dels

possibles projectes adjudicataris. Comenta que es reunirá aviat amb
constructora per comentar els aspectes técnics amb l'equip d'adjudicació.

la

6. Informe del gerent
El gerent fa un resum de les actuacions fetes durant aquest mig any en qué
ha ocupat la geréncia. En destaca que s'han pogut recuperar subvencions que

es van perdre en els darrers anys, fet que ha ajudat a restablir un equilibri
en la tresoreria.
El gerent agraeix la col.laboració i el bon clima que s'ha trobat des de el
primer dia entre el personal de l'Ateneu i tots els membres de la Junta.
Ofereix la seva col.laboració en el futur des de la seva posició de soci.
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7, Torn obert de paraules
La vocal Paula Przybylowicz explica que la comunicació de

l'entitat ha millorat

considerablement durant aquest primer any de mandat. No obstant,

considera que hi ha molt marge de millora, i que aquest aspecte hauria
d'ocupar una posició central dins dels reptes que ha d'assolir l'entitat.
La vocal Rosa Maria Malet explica que CONSTRAULA (filial Sorigué), está revisant la proposta de les obres de l'entrada de Carruatges. El propers dies

tindran una reunió definitiva per posar data al comengament del projecte. Hi
ha temes on encara no surten els números, sobretot pels augments dels materials. Está en contacte amb Anna Vallés, presidenta de Sorigué. Destaca
que hi ha les millors intencions per reconduir-ho.
El vocal Jordi Jiménez Guirao explica la campanya de nadal 202L "Aquest
Nadal, regala't cultura". S'ha posat émfasi en el cost real, tenint en compte
les desgravacions fiscals.
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

I
retari

vist i plau
Isona Passola í Vidal

Presidenta
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