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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

15 d'octubre de 2018
(aprovada el 16 de novembre de 2018)

Assistents¡ Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Joan
Josep González, Ramon Mir, Carmen Adzerias, Carles Santacana, Enric Cirici,
Miquel Angel Barrabia i Pilar Blasco.

Excusa I'abséncia: Araceli Bruch

A les 14h del dia indicat a I'encapgalament, a la sala de Juntes, se celebra
reunió ordinária de la Junta Directiva amb I'ordre del dia i els acords unánimes
següents:

El president, abans d'iniciar-se els punts de I'ordre del dia, vol recordar que
avui, 15 d'octubre, fa 78 anys de I'afusellament de Lluís Companys.

1. Aprovació de I'acta de la reunió anterior (setembre 2O18) Conegut
I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior, queda aprovat,
convertint-se així en I'acta de la sessió, un cop corregida la següent esmena: Al
punt 5 b hi figura la paraula <<S'acorda>>, que cal suprimir atés que es tractava
d'una informació.

2. Informacions del President
2.1. Assumpció de funcions de la secretária de la Junta
Informa el president que d'acord amb els estatuts la vicesecretária, P. Blasco,
passa a assumir les funcions de secretária de la Junta. Tots els assistents ho
veuen correcte, quedant aprovat que actui com a secretária.

2.2. Edifíci Bot 21: estat de les converses institucionals
A continuació informa el president de I'estat de les converses amb diferents
institucions, com Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament, i s'obre debat entre
els membres de la Junta oferint-se diferents idees i aportacions al respecte.

I abans de tancar aquest punt de I'ordre del dia, el president menciona la
inauguració de l'exposició a I'entrada de carruatges <<Veus de la Transició> amb
material ben sígnificatiu; a més, al desembre es preveu un acte de tancament
amb la intervenció de testimonis de l'época que en faran una valoració des de
l'óptica actual.
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També afegeix que N. Bilbeny (Consell Social) proposa a la Junta una série
d'actes, els quals no comportaran despeses per a I'Ateneu. Exposa que
tractaran sobre: Mecenatge; Barcelona iCultura; Ateneu iCultura. La Junta ho
considera d'interés i queda aprovat.

3. Informac¡ons del vicepresident de cultura
El vicepresident primer formula les propostes o informacions següents:

3.1. Proposta gestor de música

J. Maluquer exposa que, després de les converses mantingudes amb Francesc
Guzman en les quals també ha participat Enric Cirici, vol proposar a la Junta
que se'l nomeni <<gestor de música>>. La Junta ho valora positivament i ho
aprova.

3.2. Acte d'homenatge a Patrícia Gabancho

Informa sobre els detalls de I'organització de I'acte que tindrá lloc el proper 21
de novembre.

3.3 Dia de I'Ateneu

Exposa les actuacions previstes per al dia 30 de novembre. Es comenta sobre
els guardonats i les persones que els presentaran.

3.4 Protocol de reserva de sales per les seccions

Informa que a la darrera sessió de la Comissió de Cultura s'ha aprovat un
protocol, que mostra a la Junta, per tal que funcioni de la millor manera
possible I'assignació i reserva d'aules pels actes que organitzen les diferents
seccions.

4. Informac¡ons del vicepresident económic
El Vícepresident segon formula les propostes o informacions següents

4.1. Seguiment del pressupost, previsió de tancament icriteris pressupost 2019

C. Llorens informa a la Junta respecte I'estat d'execució del pressupost, tot
Índicant que espera que es podrá tancar sense déficit.

Es comenten els primers criteris del pressupost que caldrá acabar de
configurar, d'acord amb les propostes que formula la Comissió Económica i que
es donen a conéixer.

4.2. Gestions per l'obtenció de Patrocinis

Exposa la tasca que s'está duent a terme i que es comencen a veure resultats;
s'han fet reunions amb futurs socis col.lectius, amb els que es concretaran
acords que seran forga favorables i n'exposa els detalls. J. Casassas remarca
que I'empresa que els ajuda en I'obtenció de socis col.lectius i patrocinis está
funcionant molt bé. En C. Llorens vol agrair a M. A. Barrabia I'ajuda rebuda
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també en aquest aspecte. S'obre debat amb idees i possibles formes d'obtenció
de patrocinis per diferents projectes actuals i de futur.

5. Informació de les actuacions TIC

Per part de P. Blasco s'informa amb detall respecte les accions realitzades els
darrers mesos i les prioritats de l'área TIC d'aquí a desembre. Així com les
previsions per al 2OL9.

6. Informació del Conservador
R. Mir informa sobre la instal.lació del nou equip de so a la sala Pompeu Fabra i

així mateix exposa la proposta de destinar una part del jardí per a les persones
que dinen al migdia amb carmanyola. Proposta que s'aprova.

7. Proposta que presenta M. A. Barrabia sobre noms de les aules
M. A. Barrabia inicia la seva exposició indicant que dins de les nostres propostes
electorals hi figurava la de col.locar noms de dones a algunes de les aules, ja
que en aquest moment tots els noms són masculins, i en aquest sentit proposa
que dins la llista general de noms (dones i homes) i distribucions elaborada pel
president, es duguin a terme en primer lloc les següents, que han estat prou
consensuades: 4L2, Montserrat Roig; 5O2, Maria Mercé Margal; 503, Mercé
Rodoreda; 511, Elionor Serra Cisa. I pel que fa a la resta de noms que es
col.loquin de manera progressiva a la resta d'aules.

Per part de J. Coca i C. Santacana s'indica que caldria concretar que sigui
durant el 2019. I així ho corrobora també J. Casassas.

S'aprova la proposta de M. A. Barrabia en el sentit que de manera immediata
es dugui a terme una primera fase amb els noms i les aules indícades a la seva
proposta, i la resta de noms es col.locaran en següents fases al 2019 i de
manera progressiva.

8. Informacions Federació d'Ateneus de Catalunya

Per part de C. Adzerias s'informa de diferents qüestions com ara les relatives
als premis de la FAC o a un viatge que organitza la Federació a Brussel.les.

També exposa que es tornará a presentar com a delegada, si la Junta ho veu
adient, quedant aprovat que efectivament s'hí presenti.

Així mateix aclareix un malentés en la interpretació d'un conveni pel que fa a
I'accés d'ateneistes d'altres ateneus.

9. Aprovació de les altes i baixes de socis i sdcies de juny 2018

Queden aprovades

{
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1O. Donar compte de I'informe de geréncia de setembre 2O18

Un cop llegit i conegut la Junta es dona per assabentada.

11. Torn d'intervencions lliure
No se'n formulen

I sent les 16.11 hores s'aixeca la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco
la present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim Jordi Casassas Ymbeft
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V¡ Presidentsecretári
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