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

19 de marg de 2O19
(aprovada 9 d'abril de 2019)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Joan
Josep González, Ramon Mir, Carmen Adzerias, Carles Santacana, EnrÍc Cirici,
Miquel Angel Barrabia i Pilar Blasco.
Excusa abséncia: Araceli Bruch

A les 14h del dia indicat a l'encapgalament, a la sala de Juntes, se celebra

reunió ordinária de la Junta Directiva amb I'ordre del dia, informacions, i els
acords unánimes (o mitjangant votació allá on no hi ha hagut unanimitat)
següents:

1. Aprovació de I'acta de la sessió ordinária anter¡or
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior de data
19 de febrer de 2019, queda aprovada, convertint-se així en I'acta de la sessió,
sense cap esmena.

{

2. Informac¡ons del president
Per part del president s'inicia la informació comentant la manca d'espai físic que
es detecta al palau Savassona, ja des de l'anterior mandat, per tal d'acollir
totes les activitats i en especial tot alló que fa referéncia a la Biblioteca. En
aquest sentit, recorda com el projecte "Horitzó 2020' ja consistia en planificar
com es podria ampliar aquest espai i un dels camins, entre d'altres, era la
possibilitat d'adquirir I'edifici del carrer Bot, 2L, ja que les parets comuniquen.
Durant uns anys ha estat una tasca complicada i llarga, peró ara ja han quedat
clars diversos aspectes: a) la Generalitat ja ha aprovat una partida per destinar
a l'anomenat "espai Rogent"; b) la Diputació de Barcelona portará al seu Ple de
final de marg la modificació pressupostária necessária per comprar l'edifici de
Bot, 21 i cedir-lo a l'Ateneu; c) l'Ajuntament, a través de I'ICUB, destinará un
pressupost per a obres d'arranjament. Tot aixó, segons exposa el president, és
fins al moment, el que es desprén dels diálegs mantinguts amb la Generalitat,
la Diputació i l'Ajuntament i tot apunta que arribem a la recta final.

3. Informac¡ons de programació cultural (vicepresident primer)
J. Maluquer informa de les properes activitats previstes.
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4. Obres espai Rogent: finangament i temporalització (vicepresident
segon)
Per part de C. Llorens s'informa sobre el procés per íniciar les obres de l'espai
Rogent i la previsió de dur a terme una concurréncia pública d'ofertes per
contractar la realització de les obres, i així mateix que també se sol.licitará la
llicéncia d'obres a l'Ajuntament. La previsió és que aquest espai, tant necessari
per a la Biblioteca, i que s'utilitzará com a arxiu, estigui finalitzat a I'estiu de

2O2O. També explica que la Generalitat abonará 500.000 euros en tres terminis

(20L9-2O21). D'altra banda també caldrá preveure que l'obra global ascendirá a
791.815 euros i s'haurá d'acabar de cobrir l'import; en aquest sentit, s'está
cercant alguna possible subvenció afegida, patrocini, o bé recursos propis. Així
mateix si tenim en compte que el tercer termini de la subvenció de la
Generalitat arribará al 202L i l'obra estará acabada al 2O2O, aquest decalatge,
exposa C. Llorens, es podria cobrir amb una bestreta d'entitat financera o bé
amb un préstec "tou" de I'ICF.

5. Calendari d'actuacions col.lecció BAB (C. Santacana)
C. Santacana comenta que s'ha fet un calendari de moviments de la col.lecció,
en funció de la seva naturalesa, per tal de col.locar-la als nous espais previstos:
el magatzem de l'IEC que estará disponible a partir de gener de 2O2O, i al nou
Espai Rogent, que es preveu que s'hagin acabat les obres a la tardor del 2020.

6. Debat sobre la possibilitat d'exhibir obres d'art (R. Mir)
R. Mir indica que és vocació del conservador proposar a la Junta l'habilitació
d'un espai per a exposicions d'art quan les circumstáncies ho permetin, i més

endavant plantejará a la Junta la proposta concreta.

(

7. Informe anual de la Síndica del soci
Informa la secretária que la Síndica del soci ha comunicat aquest mateix matí
que no podrá assistir, tal com estava prevíst, per tal de lliurar el seu informe
anual. La secretária s'ofereix a fer-ne un seguiment periódic en relació amb els
temes que arribin a la defensora del soci i que en aquest sentit també ella
acudeixi com a convidada a les sessions de la Junta quan es cregui adient.

8. Seguiment de la nova concessió del bar
Es comenta que hi ha hagut alguna queixa per I'augment d'alguns preus. Peró
no obstant es puntualitza que els preus amb I'anterior concessionari estaven

congelats i que ara calia revisar-los a I'alga.
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9. Aprovació de les altes i baixes de socis de febrer 20tg
Queden aprovades
1O.

Informe de Geréncia

La Junta es dona per assabentada.

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

I

sent les 16.02 hores s'aixeca la sessió de la qual com a secretária aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim

Jordi Casassas Ymbert
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President
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