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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

16 de desembre de 2022
(Aprovada el 24 de gener de 2023)

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

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

Mariá de Delás Malet i Carme Gual Via.

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

cals Paula Przybylowicz Vidal i Jordi Jiménez Guirao.

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.

fnformació rellevant:

El vicepresident económic i el tresorer-comptador exposen a la Junta

Directiva el seguiment de la situació económica i financera de l'entitat, i

expliquen la projecció del tancament de l'exercici de l'any corrent.

La Junta Directiva reitera l'agraTment als treballadors per l'esforg en la seva

adaptació a les noves metodologies organitzatives, orientades al treball en

equip; i tot i l'escenari de dificultats económiques, per la seva adaptació i

resposta proactiva als reptes de la entitat.

S'informa la Junta Directiva que s'está treballant en la preparació de nous

butlletins informatius, i que s'está portant a terme un estudi de mercat dels

espais de lloguer, per millorar l'eficiéncia i la rendibilitat d'aquesta font
d'ingressos.

S'informa la Junta Directiva de I'estat de les negociacions d'una possible

donació a la Biblioteca de I'Ateneu: una important col.lecció especialitzada en
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la história de Catalunya i el franquisme, que permetria augmentar i consolidar

el carácter patrimonial de la col.lecció.

A la reunió es prenen els acords següents:

La Junta Directiva designa la vocal Rosa Maria Malet com a bibliotecária de la

Junta de l'Ateneu Barcelonés.

La Junta Directiva aprova l'actualització de les quotes dels socis segons

l'Índex de preus de consum de I'any 2022.

La Junta Directiva fixa els seus objectius interns per a I'any 2023, iestableix

com a prioritat absoluta la reducció del déficit de la institució, que

s'aconseguirá buscant noves fonts d'ingressos i reduint les despeses de

I'entitat. La Junta acorda elaborar una llista d'accions per a la próxima reunió.

La Junta Directiva aprova la creació de tres noves tertúlies, que comengaran

la seva activitat al gener.

A les 2L.L5 hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco la
present acta amb el vistiplau de la presidenta.

Rica u,lroft.o",
ri

vist i au

Isona Passola i Vidal

Presidenta
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