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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

26 de maig de 2O22

(Aprovada el 30 de juny de 2022)

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

Homedes, Pedro Santos e silva, Teresa Mañá Terré, Daniel Faura Llimós,
Elisabet Cirici i Amell, Rosa Maria Malet Ybern, Jordi Jiménez Guirao, Mariá
de Delás Malet, Joan Safont i Plumed, Laura Feliu i Martínez i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció del vocal
Jordi Jiménez Guirao. Excusa la seva abséncia la vocal Paula Przybylowicz
Vidal.

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 I'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 Ia sess¡ó anterior

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

2. Informe de la presidenta

La presidenta celebra l'éxit de I'obertura del bar "El Jardí de l?teneu".
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La presidenta explica l'organització d'un seguit d'actes a la plaga de la Vila de

Madrid, en el marc estratégic de "La Rambla" per reconnectar la ciutadania
amb la Cultura. Els actes consistiran en actuacions musicals iteatrals.

La presidenta explica els contactes amb el Sr. Fermí Villar, president de

l'associació Amics de la Rambla.

La presidenta explica el problema de l'augment de les factures del consum

eléctric. La Junta Directiva acorda per unanimitat trobar solucions amb

carácter urgent per garantir la sostenibilitat i l'eficiéncia energética i

económica del Palau Savassona. La Junta Directiva estudiará la possibilitat

d'instal.lar plaques solars al terrat del Palau Savassona.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta primera explica l'éxit de la col.laboració de l'Ateneu amb la
vint-i-cinquena edició del Festival Barcelona Poesia, que es va celebrar entre
els dies 11 i 18 de maig.

La vicepresidenta primera explica l'estat de I'organització dels actes en

commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster.

La vicepresidenta primera explica l'éxit dels cursos de la temporada de
primavera-estiu. Destaca especialment l'éxit del curs de Filosofia, organitzat
pel vocal Jordi Jiménez Guirao, que ja compta amb més de vuitanta
inscripcions.

La vicepresidenta primera explica que s'está avangant amb la programació
cultural d'estiu. Comenta que aquest any l'Ateneu obrirá la seva vida cultural
al carrer, amb la celebració d'actes a la Plaga Vila de Madrid. Afegeix que el

5 de juliol tindrá lloc a la sala d'actes Oriol Bohigas, un conceft del prestigiós

trompetista de jazz Ricard Gil¡. A més, explica que s'estan organitzant, entre
d'altres actes, una sessió de jazz en col.laboració amb I'Escola Superior de

Música de Catalunya, dues sessions de cinema a la fresca, dues sessions

teatrals (dins i fora del Palau Savassona), i una lectura de Pier Paolo Passolini,

al Jardí.

La vicepresidenta primera explica els preparatius del Premi Crexells.

4. Informe del vicepresident segon

El vicepresident segon explica les reunions de la Comissió Económica.

Explica, també, que l'Ateneu és la primera entitat cultural involucrada en el

projecte CatVers, un espai del metavers desenvolupat a Catalunya.
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Informa que l'Ateneu tindrá una nova incorporació, sufragada en la seva
totalitat per la Generalitat de Catalunya, dins del programa ACOL 2022,
Aquest programa possibilita la incorporació al món laboral de persones en
situació irregular a Catalunya facilitant-ne el seu primer contracte laboral i,
per tant, la seva regularització. La incorporació tindrá tres objectius
principals: (i) estudiar la implementació de mesures de millora de la
participació dels socis; (ii) dissenyar estratégies per atreure socis joves; i (iii)
desenvolupar accions per incrementar la vinculació amb altres entitats
culturals de proximitat, el districte de Ciutat Vella.

El vicepresident segon explica que l?teneu está treballant en un acord amb
CISCO, per tal de dissenyar una estratégia d'adequació de solucions
tecnológiques per a tots els Ateneus de la Federació d?teneus de Catalunya.

El tresorer explica els resultats de la reunió amb els representats dels
treballadors de I'Ateneu, que es va celebrar el dia 25 de maig. El tresorer i el
vicepresident segon expliquen les peticions dels treballadors pel que fa a les
millores laborals als membres de la Junta Directiva.

Aquestes peticions es poden resumir en aquests tres punts:

1) respondre per escrit totes les peticions.

2) estar informats de les obres que es plantegin o es produeixin

3) renovar I'acord de millores per l'any 2023

La Junta Directiva expressa el seu compromís per abordar les qüestions
tractades a la reunió, en el millor interés de l'Ateneu i de tots els seus
treballadors i col. laboradors.

5. Informe de la conservadora

La conservadora explica que la llicéncia d'obres a l'entrada de Carruatges es
va aprovar el dilluns 23 de maig. Les obres comengaran finalment el dia 1de
juny.

Explica, també, que encara no s'ha notificat l'aprovació de la llicéncia de
fusteria per a la sala Pompeu Fabra.

La conservadora explica que la llicéncia per a les reparacions de la volta amb
afectacions estructurals de la Biblioteca ja ha estat degudament tramitada.
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6. Informe de la gerent

La gerent explica l'organització de les activitats "Juliol a la fresca", així com
altres accions per mantenir els alumnes de I'Escola d'Escriptura.

La gerent explica que l'Ateneu comptará amb una persona voluntária per
col'laborar amb el projecte del CatVers durant un període de sis mesos. El

CatVers vol esdevenir I'espai virtual de referéncia per a la societat catalana,
i consistirá en un metavers desenvolupat íntegrament a Catalunya.

La gerent explica que s'ha sol'licitat un pressupost per desenvolupar un llibre
d'estil corporatiu.

7. Torn obert de paraules

El vocal Joan Safont explica els preparatius de l'exposició amb motiu de la
celebració dels 150 anys de l'entitat. Planteja la idea de realitzar una
exposició interactiva i descentralitzada amb la col.laboració de la tecnologia

QR.

La vocal Rosa Maria Malet proposa un cicle de conferéncies amb la secció
dArts Visuals, que tindrien com a eix la divulgació dels artistes contemporanis
que tenen obres al fons artístic de l'Ateneu.

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

Ricard i plauS

Isona Passola i Vidal
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