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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

29 de setembre de 2022

(Aprovada el 20 d'octubre de 2022)

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

Homedes, Pedro Santos e Silva, Elisabet Cirici i Amell, Daniel Faura Llimós,
Rosa Maria Malet Ybern, Paula Przybylowicz Vidal, Laura Feliu i Martínez,
Mariá de Delás Malet i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció de la con-
servadora Elísabet Cirici Amell, i de 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 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-comptador

6. Informe de la conservadora

1. Aprovació de l'acta de la sess¡ó anterior

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

2. fnforme de la presidenta

La presidenta explica la situació que s'ha creat arran de I'acord de la Junta
de demanar als directors de l'Escola d'Escriptura que s'apliqui una quota re-
duida de soci de l'Ateneu als alumnes de modalitat virtual. La resposta dels
directors i dels representants dels treballadors i treballadores de l'Escola ha
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estat del tot contrária. S'estan buscant mecanismes per rebaixar la tensió
que aquesta mesura ha generat i, de moment, se n'ha aturat la seva aplica-
ció. Es crearan comissions de treball amb membres de la Junta i de I'Escola
per trobar la millor solució. Comenta que s'anirá comunicant a la Junta com
avanga aquest tema i demana la implicació de tothom.

La presidenta detalla que a conseqüéncia de la recent dimissió presentada
per la Bibliotecária de la Junta, Teresa Mañá, s'está parlant amb diferents
membres de la Junta per cercar una persona que pugui assumir les respon-
sabilitats de la Biblioteca. Espera donar bones notícies ben aviat.

3. Informe de la vicepresidenta primera

La vicepresidenta primera explica com s'estan preparant els actes del 150é
aniversari de l'Ateneu Barcelonés, així com la represa de les tasques del
comissariat que duia a terme Joan Safont, després de la seva dimissió com a

vocal de la Junta. També convida tots els membres de la Junta a participar
en les diferents activitats programades.

La vicepresidenta primera informa de les activitats culturals que s'han pro-
gramat aquest mes de setembre, una programació molt condicionada per la
manca d'espais que les obres de I'entrada de carruatges i la reparació de
l'esquerda del sostre de la Biblioteca han ocasionat.

4. Informe del vicepresident segon

El vicepresident segon explica els resultats de la primera reunió del procés de
reforma dels Estatuts de l'Ateneu Barcelonés. Comenta que hi van participar
vuit socis, i que la próxima reunió se celebrará el dia 19 d'octubre.

5. Informe del tresorer-comptador

El tresorer-comptador informa a la Junta de l'estat financer de l'entitat. En

aquest sentit, explica que la previsió de tancament indica un déficit estimat
de 256.000 euros, que s'explicaria pels següents motius: (i) la pujada de les
factures de consum energétic, estimada en 114.000 euros; (ii) I'assignació
d'una contingéncia de 15.000 euros; i (iii) Ia reducció en 75.000 euros en la
realització dels ingressos pressupostats, que podrien provenir de la

disminució de socis o de patrocinis.
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També informa que aquesta previsió de tancament negatiu del
exercici 2022 i el déficit previsible del Pressupost de l'any vinent,
acumulats als resultats negatius d'anys anteriors, acostarien
l'Entitat a un déficit acumulat en els anys proper al milió
d'euros amb els conseqüents efectes per a cobrir les necessitats de
tresoreria a curt termini.

6. Informe de la conservadora

La conservadora explica que la sala d'actes Oriol Bohigas está prácticament
acabada, i indica que l'equipament audiovisual es muntará la setmana del 17
d'octubre. La data prevista pera la col.locació del mobiliari és el L4 d'octubre.

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

Secretari

Isona Passola i Vidal

Presidenta
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