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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS

16 de novembre de 2O18

(aprovada el L7 de desembre de 2018)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, lordi Coca,

Joan

Josep González, Ramon Mir, Carmen Adzerias, Carles Santacana, Enric Cirici,
Miquel Angel Barrabia, Araceli Bruch i Pilar Blasco.

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

El president, en primer terme, i en nom de tota la Junta dona el condol
lAraceli Bruch per la recent pérdua del seu pare.

a

1. Aprovació de I'acta de la reunió anterior (15 d'octubre 2OlS)
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior, queda
, convertint-se així en I'acta de la sessió, sense cap esmena.

2. fnformacions del President
Per part del president s'informa de diverses qüestions relatives a la marxa de
l'Ateneu, entre les quals en destaca:

ü

2.1. Reunió amb els directors de l'Escola d'Escriptura: es mantindran reunions
periódiques de seguiment, i al mes de desembre vindran al final de la junta
ordinária per tractar temes relatius a l'Escola.
2.2. Edifici Bot 21: informa sobre la recent reunió amb la consellera de Cultura
altres gestions que s'estan duent a terme en relació a la qüestió económica.

3. Informacions del vicepresident de cultura
El vicepresident primer, J. Maluquer, formula les propostes

o

i

informacions

següents:

3.1. Bases Premi Crexells
Exposa que s'han preparat les noves bases del premi Crexells, el qual en la
seva XLVIII edició premiará la novel.la que es consideri més destacable d'entre
les publicades en llengua catalana durant l'any 2018, segons el criteri del Jurat
que estará format per: Ada Castells, David Castíllo, Jordi Nopca, Marina Porras i
Joan Santanach. Un jurat que podrá decidir qualsevol situació no resolta a les
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Bases, així com declarar-lo desert; la seva decisió será inapel.lable i es fará
pública durant la Revetlla Literária que tindrá lloc pels volts de Sant Joan.

A continuació i després d'un breu debat on es comenta el canvi de rumb

del

premi amb un retorn als seus orígens, la Junta aprova les noves Bases.

3.2. Cicle festiu de Barcelona
Proposa una col.laboració entre l'Ateneu i l'Ens de l?ssociacionisme cultural
catalá, encaminada a enfortir el cicle festiu de la ciutat, pel que fa a una série
de festes de llarga tradició, seguint el calendari anual de gener a desembre.
S'aprova, tot considerant que és molt adequat posar en valor des de lAteneu
les tradicions de Catalunya.
3.3 Socis col.lectius
Proposa un document que es fará arribar als socis col.lectius a on, entre d'altres
informacions, básicament relatives als avantatges de fer-se socis, així com
qüestions organitzaves, s'indicará QU€, en cap cas, i com a exercici de
coheréncia amb els valors de I'Ateneu Barcelonés, no s'acceptaran actes
'exaltació de la violéncía, xenófobs o contraris als drets humans; i es reserva
la conveniéncia de valorar els actes públics que es facin a la nostra seu en el
sentit que no siguin contraris a l'objecte social de l'entitat.

S'aprova.

4. Informac¡ons del vicepresident económ¡c
El vicepresident segon, Carles Llorens, formula les propostes o informacions

f

següents:

4.1. Previsió de tancament exercici 2018
Exposa a la Junta que en el tancament d'aquest any es preveu un petit
superávÍt degut en part a un augment en el lloguer de les sales, a l'existéncia
de nous socis col.lectius, al tancament d'acords amb algunes institucions, ia
subvencions. Tanmateix proposa que es destini una paft a un complement als
treballadors de 150 euros, gu€ indica queda perfectament justificat en el fet
que s'han cobert baixes amb el suport de tota la plantilla i a més cal donar
compliment a un acord previ en el sentit que aquest complement s'abonaria cas
d'existir superávit, tal com bé ha recordat i suggerit la gerent.
J. Casassas vol manifestar a tota la Junta l'agralment per l'esforg de contenció
en la despesa que s'ha dut a terme en el darrers anys, "partint d'una situació
que no generava gens d'optimisme", segons indica textualment.

S'acorda establir aquest complement, condicionat
I'existéncia d'aquest superávit.
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4.2 Proposta de pressupost 2019
Informa de manera detallada en relació a I'esborrany de pressupost per
l'exercici de 2019. També comenta que s'obrirá una nova paftida destinada
promoció de lAteneu Barcelonés.

a
a

4.3 Situació de "selecta" (bar de lAteneu)
Informa a la Junta que I'empresa Selecta ha comunicat en un escrit, de manera
unilateral i per sorpresa, que a partir d'ahir, o sigui del 15 de novembre,
deixarien de prestar el servei de bar i cafeteria.
Per aquest motiu proposa convocar de manera urgent i immediata un nou
concurs obeft per a la concessió de la gestió del bar-cafeteria de lAteneu
Barcelonés.

S'aprova obrir convocatória pública i aprovar les condicions que la regularan, on
s'establirá a més de les cláusules habituals, que la documentació dels licitadors
es podrá presentar fins al 16 de desembre d'enguany i el servei haurá de
quedar operatiu a partir del 9 de gener.

ü

comenta la impossibilitat d'actuar més de pressa atés que, a banda del
termini obvi per a la presentació i selecció, ara s'inicia un procés de retirada del
mobiliari i la nova empresa haurá d'habilitar el seu.
Ramon Mir comenta que es parlará amb la responsable del Restaurant ATN per
valorar alguna proposta de descomptes per als socis durant aquest interval.
Es delega als següents tres membres de la Junta per formar paft de la comissió
de selecció, a més de la gerent ila cap d'administració: Carles Llorens, Pilar
Blasco i Ramon Mir.

5. Informacions del bibliotecari
Jordi Coca comenta les converses amb l'Assemblea Nacional de Catalunya
(ANC) en el sentit que des de l?teneu es donará visibilitat a I'existéncia d'una
bona selecció de llibres relacionats amb el tema del procés, QU€ s'han escrít des
d'aquí o des de diferents palsos. I que es valorará la necessitat o no d'establir
algun tipus de conveni.

També esmenta el canvi de degá de la Facultat de Biblioteconomia i per tant el
cárrec a nivell institucional dins del Consell Assessor de l?teneu Barcelonés.
A continuació comenta les jornades sobre biblioteques patrimonials que s'han
celebrat a la Sala dActes Oriol Bohigas i la bona assisténcia de públic
especialista del sector. La Junta vol que consti en acta la felicitació explícita al
director de la Biblioteca, Alex Cosials, per la bona organització.
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6. fnformacions del conservador
Informa Ramon Mir que atenent les propostes de la secció d'Escacs s'han
adquirit taules noves.

7. Aprovació de les altes i baixes de socis/sócies d'octubre 2O18
Queden aprovades

8. Torn d'intervencions lliure
El president comenta I'escrit que s'ha rebut signat per diverses persones que
dinen amb carmanyola, i que es queixen que se'ls destini un espai
predeterminat al jardí, en lloc de ser de lliure utilització. Després de comentar
la qüestió es decideix que una representació de la Junta (Carmen Adzerias,
Ramon Mir i Carles Llorens) es reuneixin amb ells i es consensuT una solució.

I sent les 16.05 hores s'aixeca la sessió de la qual com a vicesecretária de
Junta Directiva aixeco la present acta amb el vist i plau del president.
=
Pilar Blasco i Prim
Vices
a
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vist í plau
Jordi Casassas Ymbeft
President
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