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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

2O d'octubre de 2022
(Aprovada el23 de novembre de 2022)

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

Homedes, Pedro Santos e Silva, Daniel Faura Llimós, Rosa Maria Malet Ybern,

Paula Przybylowicz Vidal, Laura Feliu Martínez, Mariá de Delás Malet i Carme

Gual Via.

Pafticipen tots els membres de la lunta presencialment, a excepció 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.

Informació rellevant:

S'explica la reunió de la presidenta Isona Passola i el vicesecretari Pedro

Santos e Silva amb el ministre de Cultura, Miquel Iceta, el dissabte 8

d'octubre. El ministre va explicar les diverses línies d'ajuts que s'impulsen

des del ministeri per institucions culturals com l?teneu Barcelonés. El

ministre va manifestar el seu entusiasme davant el programa de mesures

d'actuació de la Junta Directiva que li van ser presentades, en línia amb

els objectius de sostenibilitat i de divulgació cultural transformadora, amb

especial atenció a la cultura pels joves i a la participació de l'Ateneu com a

agent transformador de Ciutat Vella.
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. S'explica, també, la reunió mantinguda amb el rector de la Universitat de

Barcelona, Joan Guárdia, per trobar sinergies entre les dues institucions.

S'informa la Junta Directiva de l'estat dels preparatius dels actes de

celebració dels 150 anys de l'Ateneu Barcelonés.
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La vicepresidenta primera exposa a la Junta Directiva les línies que

marcaran Ia conferéncia inaugural del curs, que tindrá lloc el proper 24

d'octubre. La conferéncia analitzará l'encaix que I'escriptura de les dones

ha tingut en el segle XX a través d'algunes escriptores i moments cabdals

que en descriuen I'evolució. De Caterina Albert - Víctor Catalá a Mercé

Rodoreda, de Maria Aurélia Capmany a Montserrat Roig o Maria-Mercé

Margal, algunes de les quals van trobar a I'Ateneu Barcelonés una

plataforma d'obertura i difusió. Informa que, després de la conferéncia,

tindrá lloc el lliurament del 3r premi Assaig Ateneu.

S'inicia un pla de treball per reconduir la situació amb l'Escola d'Escriptura

de lAteneu Barcelonés.
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A la reunió es prenen els acords següents:

La Junta Directiva aprova que la Comissió Económica inicii les gestions

necessáries per presentar, a la propera reunió, diferents escenaris

possibles de mesures per reduir el déficit de la institució.

La Junta Directiva aprova dur a terme reunions informatives temátiques

per als socis i sócies, que versaran sobre la situació económica de la

institució, l'Escola d'Escriptura i I'estat de les obres, com a exercici de

transparéncia en línia amb els objectius marcats.
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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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