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

9 d'abril de 2O19

(aprovada el 2L de maig de 2019)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Joan
Josep González, Ramon Mir, Enric Cirici, Carmen Adzerias, Carles Santacana i

Miquel Angel Barrabia.

Excusa I'abséncia: Pilar Blasco, Araceli Bruch

A les 14.15 h 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 unánimes
següents:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior (marg 2019)
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior, queda
aprovat, conveftint-se aíxí en I'acta de la sessió.

2. Informacions del president
2.t. El president expressa el seu condol per la mort de la mare de la vocal
Araceli Bruch, tots els assistents també s'afegeixen ar condor.

2.2. Comenta la visita que es va realitzar a la recapte de la Marató de TV3.

. Ens informa de la col'laboració amb l?ssociació Concurs Internacional
aria Canals idestaca que la cessió del piano que es va col.locar a l'entrada de

carruatges durant una setmana va ser tocat per més de 400 ciutadans.
Paral'lelament, es va realitzar un concert amb un dels finalistes del Concurs
Maria Canals, guanyador del Premi Joan Artur Roura Comas, a la sala d'actes
Oriol Bohigas.

2.4. En relació a la possibilitat de dinar amb carmanyoles al Jardí, realitzada el
passat novembre la reunió entre membres de la Junta i alguns socis interessats
en aquesta qüestió i establert els acords, aquests s'han de complir pel bon
funcionament i la convivéncia en aquest espai i es preveu realitzar la reunió
acordada per fer-ne el seguiment el proper mes de maig.

2.5. La Generalitat ens ha comunicat que en la sessió de Govern del 25 de
febrer de 2019, va aprovar les despeses amb cárrec al Depaftament de Cultura,
per atendre el fínangament de la rehabilitació dels Espais Rogent de l'Ateneu
Barcelonés, per un import de 500.000 euros, que es realitzaridurant els anys
20L9, 2O2O i 202L.
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3. Bot 2LlPalau Savassona: projecte "Horitzó 2OZO" d'usos ¡

funcionalitats

La configuració d'aquest edifici permet solucionar diverses de les mancances de
funcionalitat que té actualment l'Ateneu, mitjangant la reorganització dels
espais.

Com que és un edifici adjacent a una ala i al jardí de l?teneu, diverses plantes
tenen la possibilitat de connexió interna des del Palau Savassona i permet
ampliar I'espai sense perdre la unitat d'identificació de l'entitat. Requerirá d'una
intervenció interior per adequar l'espai a les noves funcionalitats, així com
I'enllaE amb el Palau Savassona.

Les converses amb la Diputació de Barcelona en relació a l'adquisició d'aquest
edifici i la seva cessió a l?teneu són fructíferes, com ja va explicar el president
a la darrera assemblea ordinária de socis celebrada el 28 de marg.

4. Informacions del vicepresident de cultura
El vicepresident primer, Joan Maluquer, formula proposta següentl
4-1-Reunió de la 'lunta l)irerfirra amb els nonents de les qeccionc

Considera adient realitzar una reunió de la Comissió de Cultura a la qual també
hi assisteixi el president, el vicepresident segon i els altres membres de la Junta
que no en formen paft. Proposa que es realitzi el dilluns t7 dejuny.En aquesta
reunió s'hauria de tractar la relació entre les diferents seccions ila Junta.

5. fnformacions del vicepresident económic
El vicepresident económic, Carles Llorens, formula les propostes i informacions
següents:

5.1. Seguiment del pressupost 2019 (primer trimestre)
o Durant el primer trimestre no s'han prodult desviacions pressupostáries.

o A pesar que el lloguer de I'Espai Coromines de l'Institut d'Estudis
Catalans s'ha ajornat fins al gener del 2020, en aquest exercici s'haurá
de fer la compra dels armaris compactes prevista en el pressupost, per
tal de poder fer el trasllat amb la máxima agilitat.

. Les aportacions que atorga la Fundació "La Caixa" a I'Ateneu, tant per
despeses corrents com per inversió, han canviat la via de traspás i ara es
fan sota el control de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. S'está
treballant perqué aixó no generi cap impediment afegit.

5.2 Aprovació de la renovació de la pólissa de crédit

Proposa la renovació de la pólissa de crédit que tenim subscrita amb CaixaBank
per un import de 150.000 €, signada per Joan Josep González, tresorer-
comptador de la Junta Directiva. S'aprova.
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6. Informacions del
de la Biblioteca

bibliotecari, sobre la reunió del Conselt Assessor

Jordi Coca informa sobre la reunió del Consell Assessor de la Biblioteca,
celebrada el passat 2 d'abril, a la qual van assistir tots els convocats.
En aquesta reunió, a més d'altres temes, es va proposar crear una comissió
amb els assistents al consell, per analitzar i fer prospectiva sobre les
tecnologies punta (5G) aplicades a l'ámbit bibliotecari. Comissió a la qual es
contempla que hi puguin assistir persones expertes convidades, Proposta que
ha estat molt ben acollida pels presents. Es preveu una primera reunió
properament.

7. Aprovació de les altes i baixes de socis i sócies de marg de 2o19

Queden aprovades

8. fnforme de geréncia del marg de 2O19

Un cop llegit, la Junta es dona per assabentada

9. Torn d'intervencions lliure

La Sr' Carme Adzerias informa que s'estan realitzant les eleccions a la Cambra
oficial de comerg, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, on s,han
d'escollir mitjangant votació de les empreses, 40 membres dels seus órgans de
govern. La votació es podrá realitzar per vot telemátic del 2 al 7 de maig i
mitjangant vot presencial el 8 de maig. Tant lAteneu com l'Escola d'Escriptura
estan inclosos en el cens electoral de la Cambra i per tant tenen dret a votar.

Proposa que l'Ateneu Barcelonés i I'Escola d'Escriptura exerceixin el seu dret a
vot en aquestes eleccions. s'aprova amb l'abstenció de M. A. Barrabia.

A les 16.55 hores s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental,
aixeco acta amb el vistiplau del president.
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M uel I Barrabia Aguilera

retari idental

<- *-_-

Jordi Casassas Ymbert

3

(art.29.2 ls Estatuts) President


