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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

23 de novembre de 2O22

(Aprovada el 16 de desembre de 2022)

Assistents: Isona Passola Vidal, Lluisa 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, Jordi

Jiménez Guirao i Carme Gual Via.

Participen tots els membres de la Junta presencialment, a excepció dels vo-

cals Carme Gual, Jordi Jiménez Guirao, Mariá de Delás i Paula Przybylowicz

Vídal.

A les 18:30 hores 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, que s'aproven per

unanimitat, a menys que es produeixi votació.

Assisteix a la reunió la gerent, amb veu peró sense vot.

Informació rellevant:

La Junta Directiva celebra l'éxit dels actes de commemoració dels 150 anys

de l'Ateneu Barcelonés, i agraeix l'especial esforg dels preparatius a la

vicepresidenta primera, LluTsa Juliá. Celebra, també, I'impacte en els

mitjans de comunicació de la intervenció a l'entrada de Carruatges: entre

d'altres mesures, s'ha restaurat el vestíbul per eliminar les barreres

arquitectóniques i millorar l'accessibilitat a l'edifici, s'ha recuperat l'aspecte

original del paviment de pedra de Montjulc i s'ha inaugurat un nou punt

d'atenció al soci, amb la finalitat d'apropar la institució al carrer i simplificar

el procés d'incorporació de nous socis.
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S'informa la Junta Directiva que l'arabista, islamista i expert en sufisme,

Víctor Pallejá, ha acceptat l'encárrec de coordinar la segona edició del curs

de mística, organitzat per la Junta Directiva.

La conservadora Elisabet Cirici informa la Junta Directiva de les futures

intervencions que es realitzaran a la seu de l'entitat, i que consistiran en

la reformulació de la segona planta del Palau Savassona per crear nous

espais pels socis, i de la planta tercera per adaptar i unificar els espais de

treball del personal de l'Ateneu Barcelonés, des d'una nova filosofia d'espai

obert que afavoreixi l'adopció de noves metodologies de treball en equip.

S'informa que s'ha aprovat la formulació dels comptes de l'Escola

d'Escriptura pendents de l'auditoria.

S'informa la Junta Directiva que s'han continuat les reunions amb els

representants dels treballadors de l'Escola d'Escriptura, per tal millorar

I'encaix de l'Escola dins de l'Ateneu.
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Ricard Faura i Homedes

Secretari
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A la reunió es prenen els acords següents:

La Junta Directiva expressa el seu agraiment a l'arquitecte Mateu Barba

per la seva diligéncia exemplar en l'execució de les obres de l'entrada de

Carruatges.

A les 21.15 hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco la

present acta amb el vistiplau de la presidenta.

vist i plau

Isona Passola i Vidal

Presidenta
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