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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

24 de febrer de 2022

(Aprovada el 22 de marg de 2022)

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

Homedes, Pedro Santos e silva, Daniel Faura Llimós, Teresa Mañá Terré,
Elisabet Cirici Amell, Mariá de Delás Malet, Laura Feliu Martínez, Paula
Przybylowicz Vidal i Carme Gual Via.

Pafticipen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció del vice-
secretari Pedro Santos e Silva, i les vocals Laura Feliu Martínez i Paula Przyby-
lowicz Vidal. Els vocals Joan Safont i Plumed, Rosa Maria Malet Ybern i Jordi
Jiménez Guirao excusen la seva assisténcia.

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 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 de la conservadora

6. Informe de la gerent

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.

2. Informe de la presidenta

La presidenta informa que en les diferents convocatóries d'ajuts relacionats
amb teatre l'Ateneu no hi pot accedir perqué no s'especifica com a activitat
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próp¡a de I'entitat en els estatuts de l'Ateneu. Aquesta será una de les refor-
mes que inclourá la futura reforma dels Estatuts, que es presentará als so-
cis per a la seva aprovació en assemblea.

La presidenta explica les diferents reunions protocol.láries que ha celebrat
des de la darrera Junta. En destaca les reunions amb el ministre d'universi-
tats, Joan Subirats, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Maftí,
una conferéncia d'Isidre Fainé, i altres trobades amb el Diputat delegat de

Cultura de la Diputació de Barcelona, la presidenta de l'Associació de Tea-
tres Privats de Catalunya, la Federació d'Ateneus de Catalunya i la Fira de

Barcelona.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta primera explica els preparatius del Premi Crexells, premiat
amb 6.000 euros i I'obsequi d'una rajola de l'Ateneu. Hi ha un altre premi, el

premi d'assaig, que se celebra cada tres anys, i en aquest cas s'ha canviat

un membre del jurat.

La vicepresidenta informa que s'está treballant en els epistolaris teatralitzats
de Gabriel Ferrater i Helena Valentí.

La vicepresidenta primera explica que s'está preparant la programació per a

la celebració dels 150 anys de l'entitat, Es fará un web des del Departament
de Cultura.

Explica, també, que s'está treballant en l'actualització de la página de

Viquipédia de l?teneu Barcelonés.

La vicepresidenta primera informa de l'organització de tres actes: un primer
acte amb el CCCB i el PEN, que tindrá lloc a final de marg, i un segon acte

amb la col.laboració del PEN, en el qual hi participará el reconegut poeta

romanés Mircea Cartarescu, on es fará una lectura de poemes. Per últim,
explica els preparatius de l'acte central de les celebracions de I'any Joan

Fuster, que se celebrará el dia 8 de juny.

4. Informe del vicepresident segon

El vicepresident segon explica que encara estem pendents dels resultats de

l'auditoria dels comptes anuals de l'exercici económic de l'any 202L peró que

en breu en tindrem els resultats.

El vicepresident segon explica la proposta de Pressupost per l'exercici
económic de 2O22 que será presentat a l'Assemblea de Socis per a la seva

aprovació. S'aprova per majoria.
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5. Informe de la conservadora

La conservadora explica que s'está a punt de resoldre el concurs per a les
obres de I'entrada de Carruatges i en detalla les diferents ofertes, que són
tres. Es mirará de tancar la contractació la setmana del 7 de marg. La
finalització de l'obra es preveu a finals d'agost.

6. fnforme de la gerent

La gerent exposa que el proper dia 30 d'abril s'acaba el contracte
d'arrendament corresponent a la cafeteria del jardí. De moment, hi ha un
interessat en l'explotació de l'espai.

7. Torn obert de paraules

El vicesecretari explica a la Junta I'estat del projecte de reforma dels Estatuts,
i les línies generals dels canvis que s'haurien d'implementar per modernitzar
la norma que regeix el funcionament de I'entitat.

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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