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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

2O de gener de 2022

(Aprovada el 24 de febrer de 2022)

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

Homedes, Pedro Santos e Silva, Daniel Faura Llimós, Teresa Mañá Terré,
Elisabet Cirici Amell, Mariá de Delás Malet, Joan Safont Plumed.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció dels vo-
cals Laura Feliu Martínezi Jordi Jiménez Guirao. Els vocals Rosa Maria Malet
Ybern, Carme Gual Via i Paula Przybylowicz Vidal excusen la seva assisténcia.

A les 18:30h del dia índicat, a la sala de Juntes, se celebra reunió ordinária
de la Junta Directiva seguint l'ordre del dia estableft 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 la 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 de la conservadora

7. Informe de la gerent

8. Torn obert de paraules

1. Aprovació de I'acta de la sess¡ó anterior

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

2. Informe de la presidenta

La presidenta exposa a la Junta el nomenament de la nova gerent de l?teneu,
Ariadna Robert.
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La presidenta exposa el problema dels coloms al jardí: alguns socis donen
menjar als coloms, fet que provoca la proliferació de deposicions a les taules
i cadires. La Junta Directiva aprova per unanimitat que s'obri un expedient
disciplinari als socis que tinguin aquesta conducta. La Junta Directiva
comunicará aquesta mesura mitjangant la col.locació d'un cartell d'avís.

La presidenta explica I'estat del projecte dels cicles de cultura. El cicle de

música "Clássics & clássics", organitzat per Joan Magrané, té 37 inscrits a

data de la reunió. El cicle d'espiritualitat "Experiéncíes de l'absolut: mística i

místiques", coordinat per Víctor Pallejá ha arribat a més de 70 inscripcions.
La presidenta recorda que la proposta dels cicles de cultura consisteix en la
realització de dos cicles per trimestre, amb temátiques variades.

La presidenta explica que el vocal Joan Safont será el comissari per a les

celebracions del 150é aniversari de l'Ateneu Barcelonés.

La presidenta presenta el llistat de nous socis, que la Junta Directiva aprova
per unanimitat.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta primera explica els esforgos realitzats per organitzar i

tancar els dos cursos d'humanitats, amb la vocació d'oferir sessions de
qualitat i didáctiques a l'abast de tothom.

La vicepresidenta primera explica que s'ha tancat un acord amb Baleária,
amb el qual els socis de I'Ateneu podran gaudir d'un descompte en els viatges
i creuers organitzats per aquesta empresa.

La vicepresidenta primera explica que I'Ateneu Barcelonés s'está posicionant
per ser la seu catalana dels actes commemoratius de l'Any Joan Fuster.

4. Informe del vicepresident segon

El vicepresident segon explica que s'estan auditant els comptes anuals de

I'Ateneu, i avanga que al febrer es presentará a la Junta el nou pressupost de

l'entitat per I'exercici de 2022.

El vicepresident segon explica que s'ha aconseguit un 50o/o de reducció en

l'import de les factures amb el proveldor de telecomunicacions de l'Ateneu.

El vicepresident segon explica que s'está engegant un projecte per estudiar
la instal.lació de plaques solars al terrat del Palau Savassona.
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El vicepresident segon explica el projecte de digitalització de l'entitat, que
comptará amb la formació del personal i la millora de l'estratégia digital de
comunicació.

El vicepresident segon explica la iniciativa de beques de la Generalitat per a

estrangers.

5. Informe de la conservadora

La conservadora explica que s'está fent seguiment amb els estructuristes en
relació amb l'esquerda del sostre de la Biblioteca.

La conservadora explica que s'han dut a terme diverses reunions amb
l'empresa adjudicatária. Explica que es realitzará una cala dels paviments i

que s'han d'acabar de valorar alguns elements. Comenta també que encara
está pendent organitzar l'espai dedicat a la sala de recepció, a l'entrada de
Carruatges, dedicada al punt d'atenció al soci. En relació amb el calendari
d'obres, la conservadora explica que es faran tots els esforgos que calguin
perqué el paviment de l'entrada estigui acabat a I'abril.

La conservadora explica que ja s'ha formalitzat el contracte de reparació del
sistema d'antiíncendis de l'Ateneu.

6. fnforme de la gerent

La gerent presenta el seu currículum a la Junta Directa.

La gerent comenta que s'han posat en contacte amb ella dues associacions
de velns del barri per demanar la desconnexió del wifi de l?teneu durant la
nit, ja que alguns joves han agafat l'háb¡t de reunir-se a les nits davant la
fagana del per posar música a través de la connexió a internet. La Junta
Directiva aprova per unanimitat desconnectar la xarxa wifi de l?teneu durant
la nit.
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7. Torn obert de paraules

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

Secretari

vist i plau

Isona Passola i Vidal

Presidenta
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