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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

21 de juliol de 2O22

(aprovada el 29 de setembre de 2022)

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

Homedes, Elisabet Cirici i Amell, 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.

S'excusen: Daniel Faura iLlimós, Teresa Mañá Terré iPedro Santos e Silva.

A les 18:30h del dia indicat, a la sala Pompeu Fabra, 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, 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 sess¡ó anterior: s'aprova per unanimitat.

2. Informe de la presidenta

a. La presidenta comenta que ha respost dues caftes referents a

l'acte de suport a la presidenta del Parlament de Catalunya,

Laura Borrás, que es va celebrar a l?teneu aquest mes. La

presidenta recalca que va ser un acte de lloguer per paft d'un

grup impulsor. Cap membre de la Junta hi va assistir com a

representant de l'Ateneu. No deixa de ser un lloguer com molts

altres que es produeixen regularment a la casa.

b. La presidenta comenta la petició d'Ignacio Garriga, president del

grup parlamentari de Vox al Parlament de Catalunya, de ser

rebut a l'Ateneu. Després d'un debat entre els membres de la

Junta, es decideix que a lAteneu es pot fer qualsevol mena

d'acte, sempre que no atempti la cultura, la llengua catalana i

els drets humans. En cas de dubte sempre es consultará la

decisió a la Junta de l'Ateneu.
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c. La presidenta proposa iniciar una campanya per destinar l'1olo

del pressupost de la Generalitat de Catalunya (38.000 M €) a la
promoció de la Llengua Catalana. Es treballará des de la Junta una

proposta per enviar, entre altres, a la Federació d'Ateneus.

d. La presidenta informa de la reunió d'aquesta mateixa tarda, amb

els directors de l'Escola d'Escriptura. Es demana a l'Escola que a

partir de novembre, també els alumnes virtuals paguin la quota com

a socis de l?teneu. Queda pendent de determinar quin será aquest

import i quina será la mecánica administrativa d'aquest pagament.

La Junta aprova que es posi en marxa aquesta proposta. S'enviará

una carta als directors de l'Escola d'Escriptura, comunicant aquests

acords.

3. Informe de la vicepresidenta primera

a. La vicepresidenta primera informa del cicle "Juliol a la fresca".

Ressalta que ha estat un éxit d'assisténcia i d'una qualitat molt alta.

b. Informa, també, dels resultats dels cursos organitzats per

I'Ateneu. En destaca la gran assisténcia dels socis, amb més del

70o/o del total. Explica que es comengaran a fer enquestes de

satisfacció per copsar amb detall I'opinió dels socis sobre les

activitats que s'estan organitzant des de lAteneu.

c. Detalla que durant el mes de setembre la sala Pompeu Fabra será

la que acollirá la majoria dels actes que normalment es farien a la

sala d'actes Oriol Bohigas, ja que durant tot el mes de setembre i

bona part d'octubre, aquesta sala no es podrá utilitzar per les

reparacions que es faran de l'esquerda de la biblioteca.

d. La vicepresidenta informa sobre la petició de tres noves tertúlies:

"Teatre Clássic", "Café Continental", tertúlia destinada als joves

amb visió transdisciplinar, i "Degotís Literari" (títol provisional).

S'aprova el reconeixement d'aquestes tres teftúlies.

e. La vicepresidenta primera, comenta la programació que s'está

treballant de cara el curs vinent, curs durant el qual se celebraran

els 150 anys de l'Ateneu. N'avanga alguna de les propostes, com

per exemple, el web del 150é aniversari que está gairebé a punt.
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f. El vocal, Joan Safont, com a comissari dels actes del 150é

aniversari de l?teneu Barcelonés, detalla la proposta de les

cartel.les iel recorregut históric que es fará dins de l'edifici del Palau

de Savassona.

4. Informe del vicepresident segon i el tresorer
a. El vicepresident segon explíca la reunió de seguiment de la

Comissió Económica. Es detecta una desviació d'uns 80.000 euros

en les previsíons inicials. Es fará un seguiment molt acurat del

motiu d'aquestes desviacions, tenint en compte que factors com

l'augment desmesurat del preu de l'energia fan que s'albiri un

increment encara més gran d'aquest déficit en els próxims mesos.

La gerent explica totes les accions que s'estan fent per contenir

aquesta pujada del preu de la despesa energética.

b. El vicepresident segon, explica que després de les vacances,

s'iniciará el procés d'actualització dels Estatuts. Es creará un grup

de treball format per socis i sócies perqué el procés sigui el més

participatiu possible.

5. Informe de la conservadora:

a. La conservadora explica la situació de les obres que estan en

marxa:

i. Entrada de Carruatges: preveu que estiguin acabades

durant el mes d'octubre. Explica les variacions que ha sofert

el projecte per les diferents adaptacions que s'han hagut de

fer perqué no impactessin en el pressupost final. Queda per

decidir I'acabat final de la pedra del terra, que es decidirá

d'acord amb els suggeriments de l'arquitecte de la casa.

ii. Esquerda del sostre de la Biblioteca: durant el mes d'agost

es procedirá a reparar l'esquerda, després d'aixecar el terra

de la sala Bohigas, per no malmetre les pintures

patrimonials del sostre de la biblioteca. La previsió és que

aquesta actuació estigui finalitzada a finals de setembre.
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b. Obres segona i tercera planta: aquestes obres, que suposaran

guanyar espai per les activitats, estan pendents de la llicéncia

d'obres per part de l'Ajuntament de Barcelona. La conservadora

mostra els plánols del projecte a la Junta. Aquestes obres també

compoftaran el trasllat dels actuals despatxos de I'administració i

de la gestió de I'Ateneu, als espais que ara ocupen les aules de la

tercera planta.

6. Informe de la gerent

a. La gerent explica que s'está negociant amb diferents empreses i

entitats la possibilitat d'intercanviar informació sobre les activitats

de l'Ateneu i, d'aquesta manera, augmentar la difusió més enllá del

soci i usuari de l'Ateneu.

b. La gerent proposa la creació d'una comissió d'afts visuals. El

motiu és poder treballar els criteris que s'aplicaran de manera

consensuada.

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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