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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS

22 de marg de 2022
(Aprovada el 28 d'abril de 2022)

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

Homedes, Pedro Santos e Silva, Teresa Mañá Terré, Elisabet Cirici Amell,
Daniel Faura Llimós, Rosa Maria Malet Ybern, Jordi Jiménez Guirao, Paula
Przybylowicz Vidal i Carme Gual Via.
Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció dels
vocals Jordi Jiménez Guirao, Paula Przybylowicz Vidal i Carme Gual Via. Els
vocals, Joan Safont i Plumed, Mariá de Delás Malet, Laura Feliu i Martínez,
excusen la seva abséncia.
A les 18:30h del dia indicat, a la sala de Juntes, té lloc la 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 bibliotecária

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

2. Informe de la presidenta

La presidenta informa dels actes als quals ha assistit des de la celebració de
la darrera reunió de Junta Directiva.
La presidenta explica que el soci Josep Albert Sempere ha formalitzat la
donació de dos dibuixos del seu pare, el reconegut pintor Messa (Francesc
Sempere Fernández de Mesa). La Junta expressa el seu agraTment al soci
per aquesta fantástica contribució a la col.lecció artística de I'entitat.
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La presidenta destaca l'éxit i la difusió de l'acte de Mircea Cartarescu, que

va tenir lloc a la sala d'actes Oriol Bohigas, el 18 de marg. L'escriptor va
quedar fascinat amb la Biblioteca.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta primera explica els preparatius de la celebració dels 150

anys de I'Ateneu. El vocal Joan Safont será nomenat comissari de les

celebracions.
Explica, també, els preparatius per als actes de Sant Jordi: es faran lectures
de Joan Fuster, Guillem Viladot i Gabriel Ferrater; i s'oferirá un tast de

l'epistolari de Ferrater i Helena Valentí.
La vicepresidenta primera explica els preparatius del Premi Crexells i

exposa els tres actes del cicle "Poden sobreviure les nostres ciutats?", que

tindran lloc al maig.
Comenta que els dos cursos estan tenint molt d'éxit, i que ja ha comengat
la difusió dels dos propers, un de Belles Arts (programat pel ponent de la
secció d'Arts Visuals, Bernat Puigdollers) i un de Filosofia (programat pel

vocal Jordi Jiménez Guirao).

4. Informe del vicepresident segon

El vicepresident segon informa del Mobile Week, que se celebra la setmana
del 28 de marg a l'1 d'abril i al qual l?teneu participará com a entitat
adherida.
El vicepresident segon explica que va assistir a una reunió amb la Taula del

Tercer Sector, i que es recupera com a soci col.lectiu. Tradicionalment els

informes de la Taula del Tercer Sector es presentaven a l'Ateneu
Barcelonés, i la recuperació d'aquesta entitat com a soci col.lectiu permetrá
que es mantingui aquest format,
Informa de les noves adquisicions de tecnologia per poder realitzar actes de

forma Lelemática.
Presenta l'eina SinergiaCRM, que té com a objectiu millorar la gestió de la
base social de l'Ateneu, integrar la gestió dels contactes, proveidors i altres

organitzacions; millorar i ampliar el conjunt de serveis ofefts als socis, i

establir una nova cultura organitzativa.
El vicepresident segon explica la possible participació de I'Ateneu Barcelonés

al Projecte AINA.
El vicepresident segon demana que es consolidi l'horari del diumenge de la
Biblioteca, tal i com ja es fa en aquests moments, fins a les 19 hores.
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5. Informe de la conservadora

La conservadora explica que ja s'ha signat el contracte d'obres, que tindrá
data d'inici el 28 de marg. Les obres s'aniran fraccionant, i comengaran per
la claraboia de l'entrada de Carruatges del Palau Savassona.

6. Informe de la bibliotecária

La bibliotecária explica que ja s'han traslladat aproximadament uns 14.000
volums dels fons bibliográfics per alliberar espais i per preservar-los millor.
Part d'aquests 14.000 volums s'han ubicat a l'Espai Rogent de forma
transitória, ja que es traslladaran aviat al GEPA. Fins ara hi havia unes 2OO

caixes distribuTdes pel Palau Savassona.
La bibliotecária explica la seva reunió amb Pedro Rueda, responsable del
máster de Biblioteques i Col.leccions Patrimonials de la UB, que ha convidat
l'Ateneu a parlar amb els alumnes sobre possibles temes pels seus treballs
de final de máster.
Informa que la reunió del Consell Assessor de la Biblioteca tindrá lloc el
proper 27 d'abril i que s'está reprenent l'organització de la Jornada de
Biblioteca Patrimonial, que es duia a terme al Palau Savassona amb carácter
bianual, i que no es va poder celebrar I'any 2020. constará d'una
conferéncia, uns tallers i una taula rodona.

La bibliotecária exposa que cada quinze dies s'inclourá una informació
rellevant sobre la Biblioteca al butlletí de l?teneu, per tal de posar-la de
relleu com a actiu de promoció de l'entitat.

A les 21 hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco la
present Acta amb el vistiplau de la presidenta.

vist i au
Faura i Homedes I Passola i Vidal
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