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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARcELo¡¡És

3O de juny de 2O22

(Aprovada el 2I de juliol de 2022)

Assistents: Isona Passola vidal, Llulsa Juliá capdevila, Ricard Faura i

Homedes, Pedro Santos e Silva, Teresa Mañá Terré, Daniel Faura Llimós, Joan
safont i Plumed, Rosa Maria Malet Ybern, Jordi Jiménez Guirao, paula
Przybylowicz Vidal, Laura Feliu i Martínez, Mariá de Delás Malet i Carme Gual
Via.

Pafticipen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la con-
servadora Elisabet Cirici i Amell.

A les 18.30 hores del dia indicat, a la sala de Juntes, se celebra reunió
ordinária de la Junta Directiva seguint I'ordre del dia establert i s'informa de
diferents temes, o s'estudien les diferents propostes, que 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 obert de paraules

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 celebra l'éxit de la jornada de portes obertes el dia de Corpus.
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La presidenta explica l'éxit que está tenint la nova concessió del bar, "El Jardí
de l?teneu", Explica que les reclamacions s'han reduit a la mínima expressió.

Explica les reunions que ha mantingut amb diferents entitats per estudiar
possibles col. laboracions.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta primera explica que, a partir de la tardor, es reprendran els
grups de conversa d'idiomes.

Informa que el soci Jordi Solé i Camardons ha demanat liderar el procés
participatiu de la Generalitat de Catalunya per realitzar millores a les entitats
culturals. L'Ateneu ha participat en aquest estudi públic, que analitza com
divulgar la cultura i la llengua en els diversos ámbits i sectors de la societat.

La vicepresidenta primera fa balang dels cursos temátics organitzats fins al

mes de juny. Els socis hi han participat molt activament (aproximadament el

600/o de participants eren socis). Explica que els propers cursos seran un

sobre el cómic i un altre sobre la relació entre l'aft i la iconografia.

La vicepresidenta primera explica que l'execució de les obres de l'entrada de
Carruatges causaran algunes molésties en la programació cultural de l'entitat.
La sala Oriol Bohigas, per exemple, no es podrá fer servir aproximadament
fins al mes d'octubre. Per aquest motiu, la programació s'haurá de traslladar
a la sala Pompeu Fabra.

La vicepresidenta explica en detall la programació de juliol, anomenada"Juliol
a la fresca" i, també, els preparatius de la cerimónia inaugural de I'exposició
que celebrará els 150 anys de l?teneu.

Informa, també, que ja estan definides les tres lectures epistolars que

s'interpretaran a l'Ateneu: Márius Torres i Mercé Figueras; Mercé Rodoreda i

Anna Muriá ifinalment, Víctor Catalá iJoan Maragall. La Junta Directiva
aprova per majoria de sis (6) vots a favor, quatre (4) abstencions i dos (2)
vots en contra que el director Joan Ollé dirigeixi un dels epistolaris. La vocal
Paula Przybylowicz Vidal fa constar el seu vot en contra a l'acta.

4. Informe del vicepresident segon

El vicepresident segon explica, juntament amb el tresorer-comptador Daniel
Faura i Llimós, les conclusions de la darrera reunió de la Comissió Económica.
Informa que, a data de 31 de maig, l'Ateneu está complint prácticament en
la seva totalitat el pressupost aprovat i els seus compromisos financers. El
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vicepresident i el tresorer-comptador expliquen que al mes de juny hi ha
alguna espurna de despesa pendent de valorar.

El vicepresident segon trasllada el llistat de propostes per canviar el conveni
col'lectiu dels treballadors i treballadores de l'Ateneu, que consta d'una
vintena de punts. La Junta Directiva mostra el seu ple compromís i

disponibilitat per valorar les propostes.

5. Informe de la conservadora

La conservadora explica que s'está analitzant i estudiant un projecte de
reforma de la segona planta del Palau Savassona. El projecte té com a finalitat
analitzar el possible alliberament dels espais que ara són els despatxos
d'alguns treballadors, per tal d'aconseguir un nou espai ampli per organitzar-
hi activitats culturals.

La conservadora explica que l'Ateneu ja té la llicéncia aprovada per procedir
amb la intervenció de reparació i restabliment de l'esquerda del sostre
patrimonial de la Biblioteca.

6. Informe de la gerent

La gerent explica les gestions realitzades per reduir l'elevat cost dels
subministraments energétics de l'Ateneu, que han patit augments molt
considerables com a conseqüéncia de la inflació. Comenta que s'han fet
gestions amb la companyia comercialitzadora contractada, que va oferir una
reducció de la factura d'un 307o. Informa, també, que una altra companyia
de subministraments ha presentat l'oferta de mantenir el preu anterior a

I'increment durant un període d'un any. La Junta Directiva aprova per majoria
el canvi de companyia de subministraments.

La gerent explica que s'está realitzant un estudi d'estalvi energétic per reduir
la despesa i el malbaratament energétic al Palau Savassona. Aquest és un
dels compromisos de la Junta Directiva amb els socis per promoure l'eficiéncia
energética i la reducció de l'impacte de l'entitat al medi ambient.

7. Torn obert de paraules

El vocal Joan Safont amplia la informació sobre els preparatius de l'exposició
amb motiu de la celebració dels 150 anys de l'entitat. Explica que s'estan
dissenyant dues rutes diferents per visitar el Palau Savassona: una ruta
histórica i una ruta aftística; que es renovaran les cartel.les informatives, i

que es fará una unificació que permetrá museitzar la seu de l'Ateneu de
manera permanent.
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La vocal Rosa Maria Malet amplia la informació de la proposta d'organitzar un

conjunt de conferéncies sobre el patrimoni artístic contemporani de l'Ateneu.
Especifica que els cinc artistes escollits són els següents: Ignasi Aballí,
Frederic Amat, Perejaume, Jordi Benito í Margarita Andreu. Les conferéncies
tindran lloc al primertrimestre de2023, i més endavant es definirá el format
d'aquests actes.

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

card

vist i plau

Isona Passola i Vidal

Secretari Presidenta
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