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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

17 de setembre de 2O18

(aprovada 15 d'octubre 2018)

Assistents¡ Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Xavier Muñoz, Joan
Josep González, Jordi Coca, Ramon Mir, Pilar Blasco, Carmen Adzerias, Carles
Santacana, Araceli Bruch i Enric Cirici.

Absents: Miquel Angel Barrabia

A les L4 h., a la sala de Juntes, es celebra la reunió ordinária de la Junta
Directiva corresponent al mes de setembre de 2018 amb el següent ordre
del dia i acords:

1. Aprovació de I'acta de Ia reunió anterior (juliol 2O1S)

S'aprova amb rectificacions.

2. Presentació del nou director de la Biblioteca, Alex Cosials (J.
Coca)

El nou bibliotecari senyor Cosials, es presenta i saluda a la Junta.

3. fnformacions de president, Jordi Casassas:

a. Edifici Bot 21: estat de les converses

S'informa al respecte

b. Proposta de dissolució de la Comissió Laboral

El President proposa mantenir la comissió laboral i que es reuneixi
quan sigui convenient, a petició de les parts. S'aprova amb el vot en
contra del Secretari.

c. Proposta d'assignació de noms a les aules

Quedant tres noms d'aules sense denominació es proposa, ¡

s'aproven, els nom de: Manuel Pedrolo, Maria Luz Morales i Carme
Karr.
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d. Canvi de dia de la Junta Directiva de novembre
S'acorda que la Junta de novembre pesará a realitzar-se el
divendres 16 de novembre.

e. Altres
La junta es dona per assabentada de la dimissió del senyor Pep Mafti
iVallverdú i ho lamenta profundament.

4. Informacions del vicepresident primer, Joan Maluquer:

a. Dia de I'Ateneu
El dia 30 de novembre, és fará el Dia de l'Ateneu. El socis amb
cinquanta anys a la casa se'ls fará un reconeixement amb un petit
detall. També és fará un sopar. Així mateix s'aprova la entrega
dels Premis de l?teneu a les denominacions proposades pel
Vicepresident de Cultura, corresponents als ámbits de Ciéncia,
Cultura i Socis, els quals reberan un guardo.

b. Acte d'homenatge a Patrícia Gabancho

S'informa de l'acte homenatge el 21 de novembre a qui va ser la
Vicepresidenta de l'Ateneu, la senyora Patricia Gabancho.

c. Altres
S'informa que a comissió del Premi Creixells esta treballant sobre la
nova orientació del guardó.

5. Informacions del vicepresident segon, Carles Llorens:

a. Seguiment económic de l'exercici 2O18

El Vicepresident económic informa que s'está fent un
pressupostari molt estricte, amb voluntat de tancar el
d'enguany el més ajustat possible.

seguiment
Pressupost

$
b. altres

S'informa sobre possible canvi de nom de l'empresa arrendataria de
cafeteria de la primer planta per tant novar el contracte a nom d'una
altra empresa del mateix grup.
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6. Proposta de nova tertúlia (C. Adzerias i M.A. Barrabia)

Aprovació de AULA DELEUZE (pensar el món des del Pla d'Immanéncia).

7. Aprovació de les altes i baixes de socis/es de juliol i agost 2018
(Secretari) -
S'aproven

8. Informe de geréncia de juliol i agost 2018
Es dona per assabentada

9. Torn d'intervencions lliure
La Araceli Bruch demana que al mateix moment que es faci l'Ordre del
dia s'establdixi un tímíng per tal d'efectuar un repartiment proporcionat
del temps a emprar per cada tema.

Sense cap més qüestió, a les 16.05 hores es dóna per acabada la reunió.

Xavier Muñoz i Puiggrós

Secretari
--. a---a---

Vistiplau, Jordi Casassas Ymbert

President
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