
AT E N E UBA R C E L O N E SC D E F G II I J l( L T il O PO R STUYWXYZ

ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

28 d'abril de 2022

(Aprovada el 26 de maig de 2022)

Assistents: Isona Passola Vidal, Ricard Faura i Homedes, Pedro Santos e
Silva, Teresa Mañá Terré, Daniel Faura Llimós, Rosa Maria Malet Ybern, Jordi
Jiménez Guirao, Mariá de Delás Malet, Joan Safont Plumed, Paula
Przybylowicz Vidal, Laura Feliu Martínez i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la bi-
bliotecária Teresa Mañá Terré i la vocal Paula Przybylowicz Vidal.

S'excusen: Lluisa Juliá Capdevila i Elisabet Cirici Amell.

A les 18:30h 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 I'acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe de la vicepresidenta primera, en veu del vocal tercer

4. Informe del vicepresident segon

5. Informe de la gerent

1. Aprovació de I'acta de la sessió anter¡or

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

2. Informe de la presidenta

La presidenta presenta a la Junta Directiva les diferents opcions presentades
al concurs públic per a la gestió del servei de bar i cafeteria. Un cop avaluades
les diferents opcions, la Junta Directiva aprova per unanimitat cedir
l'explotació del bar a I'oferta de l'empresa responsable d"'El Menjador de la
Beckett", per la seva especialització en l'oferta de serveis d'hostaleria dins
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d'un entorn cultural, aixícom per la varietat i qualitat de I'oferta gastronómica
que proposen. Per poder assegurar la continuitat del servei de cafeteria i

restaurant al jardí, atés el carácter estructuralment deficitari del bar, la Junta
Directiva acorda per unanimitat que el servei del bar s'obri al públic, només
a partir de les 13 hores. El públic no podrá accedir al restaurant per l'escala
noble del Palau Savassona, ni accedir a qualsevol altre espai associatiu. La

Junta Directiva ha establert una comissió de seguiment conjunta amb la nova
empresa responsable per fer un seguiment del servei, per tal de poder
corregir qualsevol desviació que afecti el benestar dels socis o l'ordre i bon
funcionament de l'entitat.

La presidenta fa un bon balang de la Diada de Sant Jordi. Malgrat el mal
temps, van llegir cinquanta persones, d'orígens i ocupacions molt diverses.
Entre d'altres, la presidenta destaca la participació de les últimes quatre con-
selleres de Cultura, així com I'assisténcia de la presidenta del Parlament, del
director de l'Institut Catalá d'Indústries Culturals, de la gerent del Districte
de Ciutat Vella o del president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Durant
tota la jornada de celebracions, van visitar el Palau Savassona un total de
3.050 persones.

La presidenta explica que I'Ateneu ha demanat a la Diputació de Barcelona la
col.laboració per organitzar vuit actes de lectures d'epistolaris.

La presidenta explica les gestions de representació que ha dut a terme durant
aquest mes, entre les quals destaca els contactes amb la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Institut
Catalá de Finances.

Explica, també, que l'Ateneu rebrá un import de 400.000 euros en concepte
de subvencíó de l'Institut de Cultura de Barcelona, repartits en dos anys.

La presidenta explica que I'Ateneu rebrá un import de 41.000 euros en con-
cepte de subvenció per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per als preparatius i l'organització del 150é aniversari de I'entitat.

3, Informe del vocal tercer Jordi Jiménez Guirao, en representació de
la vicepresidenta primera

Explica l'estat de l'organització dels cursos per la temporada de primavera i

estiu:

1. Filosofia: Jordi Jiménez. Inscrits: 90
2. História de l'art: Bernat Puigdollers. 8 sessions. Inscrits: 35
3. Iniciació al jazz: Ricard Gili: 4 sessions de 2 hores. Inscrits: 66
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Destaca l'éxit d'alguns dels actes de la Junta Directiva, com l'acte Ciutat,
economia i societat, o l'éxit a xarxes de Connexions, realitzat amb la col.la-
boració del CCCB i AELC.

Destaca, també, alguns dels actes que del mes de maig:
1. L'oasi musical (amb I'ESMUC):5 de maig. L'acte suposará l'inici de la

vinculació amb Catalunya Música.
2. L'homenatge a Oriol Bohigas, 6 de maig, i l'homenatge a Josep-Ramon

Bach, el 16 de maig.
3. Setmana de la Poesia: L3, t4, 15 i L7 de maig. Hi haurá un recital al

jardí de l'escriptora en llengua frisona Anne-Goaitske Breteler.

Explica els canvis en l'estratégia de comunicació dels actes de I'entitat. En

endavant, l?teneu comptará amb I'assisténcia de l'especialista en comunica-
ció Anna Sánchez, que fará un triatge dels actes importants i dissenyará l'es-
tratégia de comunicació per incrementar la penetració a xarxes i principal-
ment als mitjans de comunicació.

Comenta que els actes de l'estiu al jardí estan en preparació, i que inclouran,
entre d'altres, monólegs teatrals i actuacions musicals.

Informa que el ponent Joan Ramis i Martí presenta la seva dimissió com a
ponent de la secció de Filosofia. La Junta Directiva li agraeix la tasca realit-
zada al capdavant de la Secció des del novembre de l'any 2020, i nomena,
com a gestora d'aquesta Secció, la sócia Berta Galofré Claret.

4. fnforme del vicepresident segon

El vicepresident segon explica el seguiment que s'ha fet des de la Comissió
Económica. En aquests moments no s'observa una desviació rellevant en el
pressupost respecte a les previsions.

Detalla els treballs que s'estan fent per implementar el CRM a la casa, eina
que ha de permetre millorar la gestió i l'atenció als socis.

5. Informe de la gerent

La gerent detalla com s'estan redistribuint les tasques entre el personal
perqué es facin de manera transversal i amb la implicació de tots.
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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 iVidal

Presidenta
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