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

21 de maig de 2Ot9
(aprovada el 18 de juny de 2019)

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

Pilar Blasco.

Excusa I'abséncia: Miquel Angel Barrabia, Ramon Mir

A les 14h del dia indicat a I'encapgalament, a la sala de Juntes, se celebra
reunió ordinária de la Junta Directiva seguint l'ordre del dia establert, i
s'informa de diferents temes o bé s'aproven per unanimitat quan es tracta
d'acords proposats.

1. Aprovació de I'acta de la reunió anterior
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessíó ordinária anterior de data
9 d'abril de 2019, queda aprovat, convertint-se així en I'acta de la sessió.

2. Informacions i propostes del president

2.a. rnformació Edifici Bot: gestions i informe arquitecte
A continuació informa el president de les darreres gestions amb la Diputació i
amb I'Ajuntament, de l'informe emés per I'arquitecte de lAteneu i de les
intencions manifestades per la propietat actual, coincidint tots els presents enla necessitat de tancar de manera definitiva aquest tema passades les
eleccions.

2.b. Informació ponent de la secció d'Ecologia
S'informa i es pren coneixement de l'escrit de S. Vilanova, ponent de la secció
d'Ecologia, de l'acord adoptat per la própia secció el passat 10 d,abril en el
sentit que les eleccions a ponent tindran lloc quan se celebrin les de totes les
seccions, és a dir l'octubre de l'any vinent. D'aquesta manera quedará
solucionat el desfasament ara existent.

2.c. Proposta de nous membres del Consell Social
El president exposa que diverses persones que pertanyen al Consell Social han
estat rellevades dels cárrecs pels quals es trobaven formant-ne part i en aquest
sentit proposa, i la Junta aprova, la incorporació dels nous membres següents:
Pep Morella (nou president de la Federació d'Ateneus de Catalunya); Josep
Sanchez Llibre (nou president de Foment del Treball); Joan Elies (Rector UB) i
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M. Angels Viladot, proposada pel president del Consell Social. Així mateix es
mantenen en el cárrec Salvador Alemany (ara president de SABA) i Anna
Mercadé.

2.d. Proposta Actuacions socis usuaris de carmanyoles
Per part del president s'exposa que el dia B de maig un grup de persones (entre
15 i 20) es van instal'lar de manera provocativa sota la balconada de la
cafeteria, responent al personal amb un to ofensiu i inapropiat ("us paguem el
sou"; "esteu al nostre servei", etc) quan els van indicar que l'espai del Jardí
destinat als socis que dinen amb carmanyola estava lliure.

Es dona la circumstáncia que en un escrit de data 25 d'abril, adregat per part
de la gerent a algunes de les mateixes persones que van protagonitzar aquesta
acció, se'ls recordava la necessitat de donar compliment a les normes internes
de funcionament, i que en aquest sentit alguns d'ells ja havien estat advertits
tant el dia 18 d'abril com el 24 d'abril per part del personal de la casa respecte
de quins eren els espais i horaris destinats a l'ús de carmanyoles (tant al Jardí
com a l'interior), per tal d'organitzar la millor convivéncia possible entre els
més de quatre mil socis de lAteneu.

Per part del president es fa menció així mateix de les consideracions següents:
a) Tal com es va dir en aquestes mateixes persones durant la passada

Assemblea general de socis, el bar-restaurant de l'Ateneu necessita
sobreviure si no volem que s'hagi de tancar, amb el perjudici que aquest
fet representa per a la majoria dels socis.

b) Com a norma interna de funcionament s'ha assignat un espai digne al
Jardí, segons acords adoptats entre ells i membres de ra Juntá (de
manera consensuada en una reunió del 2r de novembre de 2018).

c) És un fet molt greu que increpessin i insultessin el personal de la casa, a
més d'enviar fotografies a la premsa on ells hi surten.

d) Han estat avisats de manera reiterada, verbalment i per escrit.

e) En aquesta actuació també hi va participar gent no sócia i que es va
negar a ser identificada.

A la vista de tots aquests antecedents, la Junta ACORDA:

Primer.- SIGNIFICAR als socis que van protagonitzar I'actuació del dia 8 de
maig, la gravetat de la seva conducta, del tot imprópia d'una persona amb una
mínima consciencia cívica i social, a banda de no respectar ni les normes
internes de funcionament ni tot alló que s'espera d'un soci d'acord amb els
Estatuts.

Segon.- COMUNICAR a aquests socis aquest acord de manera individualitzada
durant la reunió, prevista pel proper dia 27 de maig, amb alguns d'ells i
membres de la Junta, amb l'adveftiment que si segueixen incomplint de
manera greu i reiterada unes normes de convivéncia básiques com les
establertes per a l'ús de carmanyoles, la Junta iniciará un expedient disciplinari
que pot concloure amb la seva expulsió com a socis de l'entitat.
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3. fnformacions del vicepresident de cultura
El vicepresident primer formula les propostes següents que queden aprovades
per la Junta:

3.a Normativa presentació llibres de socis
Exposa que a fi de clarificar la qüestió dels socis que volen presentar un llibre i

l'ús de les sales al respecte és convenient fixar una normativa interna que
queda reflectida en els termes següents:

' El soci de l'Ateneu Barcelonés té dret a la cessió gratuita d'una sala per a la
presentació d'un llibre del qual és l'autor o curador.

. La sol.licitud s'ha de presentar, conjuntament amb un exemplar del llibre, a
Atenció al soci (segona planta).

. L'exemplar del llibre es lliurará a la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonés com a

donació de l'autor.
. En cas de sol.licitar la sala d'actes Oriol Bohigas, el soci o l'editorial s'hauran de

fer cárrec del cost del técnic de cabina (40 €/hora +IVA).
. L'Ateneu Barcelonés respondrá la petició com a máxim quinze dies després de

rebre la sol.licitud.
. En cap cas s'acceptaran llibres contraris als drets humans o als valors

inspiradors de I'objecte social de l'Ateneu

' En el cas dels llibres col.lectius, només tindran dret a la cessió gratulta de la sala
si el 50o/o dels autors són socis de l'entitat.

. La presentació tindrá lloc en funció de la disponibilitat de dates i espais d'acord
amb el calendari d'elaboració del programa d'activitats mensual.

. La presentació es difondrá a través del programa d'activitats de l'Ateneu
Barcelonés, a l'apartat "Els llibres dels socis".

' Durant l'acte es permetrá la venda del llibre. L'Ateneu facilitará una taula a

l'entrada de la sala per a la venda.

. En cap cas, l'Ateneu Barcelonés cedirá més d'una vegada una sala per a la
presentació del mateix llibre.

. L'ús d'un espai addicional per al servei d'una copa de cava l'indicará lAteneu. El

servei I'haurá de fer una de les empreses concessionáries de restauració de la
casa.

. L'autor del llibre, responsable de la presentació, haurá de complir la normativa
vigent d'ús d'espais de l'entitat.
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3.b. Conveni amb La Casa dels Clássics-Bernat Metge
S'exposa la conveniéncia de I'aprovació d'un conveni amb La Casa dels Clássics
(abans Fundació Bernat Metge). Aquest conveni possibilitará la celebració de
diferents activitats conjuntes i, alhora, s'estableix que La Casa dels Clássics
donará a la Biblioteca de l'Ateneu un exemplar gratuit de cadascun dels nous
volums editats de la col'lecció Bernat Metge. EJ faculta el president per a la
seva signatura.

4. fnformacions del vicepresident econdmic
El vicepresident segon insta tots els membres de la Junta que recordin la
necessitat de generar més socis col.lectius.

5, Comissió de seguiment de les obres
Es crea una comissió de seguiment de les obres incloses a "Horitzó 202O" que
la formaran Carles Llorens, Ramon Mir i Jordi Coca.

6. Comiat per jubilació Andrés Gracia
Donat que a finals de mes el treballador Andrés Gracia Espín es jubilará, la
Junta acorda organitzar un petit acte de comiat, compaftit amb tots els
treballadors, i la donació d'un obsequi com a mostra d'agraTment pels dinou
anys de treball a l?teneu i per la tasca exercida com a Representant dels
treballadors.

7. Informació sobre "Dones a la Palestra"
Per part d?raceli Bruch s'exposa la possibilitat d'editar un llibre relacionat amb
conferéncies históriques d'ámbit femení. Es parla que es pot preveure dins el
pressupost del 2020.

8. Aprovació de les altes i baixes de socis/sócies d'abril 2Ot9
Queden aprovades, excepte la petició del sr. Ael Pau Hurtado Saiz, atesa la
manca de formalitat en el redactat de la própia sol.licitud.

9. Donar compte de I'informe de geréncia d'abril ZOl.9
L'informe del mes d'abril la gerent no I'ha pogut presentar a temps degut als
dies que va causar baixa. En fará entrega amb l'informe del mes de maig.

La Junta es dona per assabentada.

(
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11. Torn d'intervencions lliure
Per part de Joan Josep González es planteja que caldria tenir alguna insígnia de
l?teneu com a obsequi.

I sent les 16.30 hores s'aixeca la sessió de la qual com a secretária aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

--- 4e 

-\Pilar Blasco i Prim
Vicesecretária

Jordi Casassas Ymbeft
President
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