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ACTA DE LA REUNIó DE JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

24 de gener de 2O23

(Aprovada el 28 de febrer de 2023)

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

Homedes, Pedro Santos e Silva, Daniel Faura Llimós, Mariá de Delás Malet,

Rosa Maria Malet Ybern, Jordi Jiménez Guirao, Laura Martínez Feliu, Carme

Gual Via i Paula Przybylowicz Vidal.

A les 18:30 hores del dia indicat, a la sala de Juntes, se celebra reunió

ordinária de la Junta Directiva seguint I'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 presidenta exposa una série de mesures per incrementar els ingressos de

I'entitat i reduir el déficit. Una de les propostes és la de crear una sala de

cotreball (coworking) a una aula de la tercera planta, fins ara utilitzada per

la secció d'Escacs. La sala acollirá iniciatives empresarials o autónoms del

sector cultural, amb la finalitat que puguin beneficiar-se de I'espai compartit
per crear sinergies en un emplagament únic a la ciutat. Així mateix, s'explica

també la iniciativa de llogar espais a académies preparadores d'oposicions,

amb la finalitat d'afavorir que els seus alumnes tinguin incentius per fer-se

socis i gaudir de la Biblioteca com a espai d'estudi.

El secretari informa de la propera assemblea general ordinária i s'aprova

l'ordre del dia i la convocatória per al 30 de marg.

El vicepresident económic i el tresorer-comptador exposen el tancament dels

comptes de l'exercici de I'any 2022 de I'entitat, i expliquen a la Junta Directiva

les previsions económiques de l'exercici de l'any corrent.
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S'informa la Junta Directiva de l'éxit de les noves tertúlies per a joves, *Café

Continental'i "Ferits de lletra".

S'informa la Junta Directiva del bon resultat de la campanya de Nadal de

captació de socis: s'han incorporat 118 nous socis.

A la reunió es prenen els acords següents:

En relació amb la situació económica de l'entitat, la Junta Directiva informa

que promourá materials i cartells de transparéncia que reflecteixin la situació

económica de I'Ateneu.

La Junta Directiva promou l'increment d'associats a través de les tertúlies,

nombroses i molt actives. En aquest sentit, anima tots els participants de les

tertúlies, que no siguin socis, a fer-se'n i formar part, així, de la comunitat

cultural de l'Ateneu. En aquest sentit s'acorda una reunió amb els

responsables de les tertúlies.

La Junta Directiva posa de manifest el seu reconeixement a la trajectória

dAlex Broch i Huesa com a crític literari, assagista, escriptor i editor. La seva

contribució a la difusió, ensenyament i estudi de la cultura literária i escénica

catalana ha estat inestimable, i sorprenentment mancada del seu merescut

reconeixement. Per aquest motiu, la Junta Directiva recomana humilment la

seva consideració al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

A les 2L:3O hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco la

present Acta amb el vistiplau de la presidenta.
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Ricard Faura i Homedes

Secretari st i plau

Isona Passola i Vidal

Presidenta
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