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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

18 de juny de 2O19

(aprovada el 16 de juliol de 2019)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens,
Josep González, Carmen Adzerias, Araceli Bruch, Miquel Angel

Jordi Coca, Joan
Barrabia, Ramon

\I

Mir i Pilar Blasco.

Excusen I'abséncia: Carles Santacana, Enric Cirici

A les 14h del dia indicat, 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
s'estudien les diferents propostes, que s'aproven per unanimitat, o per votació.

1. Aprovació de I'acta de la reunió anterior
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior de data
2L de maig de 2019, queda aprovat, convertint-se així en I'acta de la sessió.

2. Informac¡ons i propostes del president (J. Casassas)

2.a. Canvi de nom de la secció d'Ecologia i Recursos naturals
S. Vilanova demana, en nom de la Secció, el canvi de nom per passar a dir-se
"secció d'Ecologia". S'aprova tenint en compte que es presentará per ratificar a
la propera assemblea.

. Notificació del reconeixement d'utilitat pública de I'Ateneu
S'informa sobre l'escrit rebut del Ministeri de Foment en aquest sentit.

3. fnformac¡ons del vicepresident de cultura (J. Maluquer)
El vicepresident primer formula les propostes següents que queden aprovades
per la Junta:

3.a Dia de I'Ateneu 2O19

S'aprova que el Dia de I'Ateneu, el 30 de novembre, tingui lloc sempre el darrer
díjous de novembre, per tractar-se del dia més idoni.
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3.b. Programació Juny: Crexells i Ou com balla
Destaca els darrers detalls sobre l'acte del premi Crexells, que es vol que tingui
una durada d'una hora i després se seguirá la celebració al jardí.

3.c. Programació juliol al jardí
Exposa que en lloc de cinema a la fresca es fará un cicle de jazz de quatre
concerts.

3. d. Proposta de nous cicles pel 2O2O

D'acord amb la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avangats (ICREA) es
plantejaran activitats de conversa entre investigadors científics i escriptors.
També es preveu el cicle de cultura dels Palsos Catalans.

4. Informac¡ons del vicepresident económic (C. Llorens)
El vicepresident segon informa que ja s'ha rebut la subvenció de lAjuntament
de Barcelona, de 145 mil euros, amb la qual ja es comptava, peró en canvi la
mala notícia és que, per part de Cultura de la Generalitat (ILC), s'ha retallat de
68 mil euros a 50 mil de manera forga incomprensible.

També informa que l'11 de setembre es participará a la Fira d'Entitats, a l'Arc
de Triomf, on es preveu captar nous socis. També dins la partida de promoció
s'ha previst participar, pel mateix motiu, a la fira per a residents estrangers que
tindrá lloc a I'octubre.

I, passant a tractar el tema de l'espai Rogent, recorda que el darrer pagament
caldrá acabar-lo de cobrir i en aquest sentit es preveu participar en un fons
FEDER i es podrien obtenir uns 300 mil euros. En properes juntes podrá donar
més detalls.

. Propostes de secretária (P. BIasco)

5.a. Validació acord carmanyoles

Es fa referéncia a la reunió mantinguda entre els membres de la Junta (Ramon
Mir i Pilar Blasco) i Cláudia Bosch, Laura Perna i Josep Sempere en
representació dels socis "de les carmanyoles", a la qual també hi assisteixin la
gerent, Eulália Espinás, i la síndica del soci, Araceli Barrio, en data 28 de maig
de 2019. En aquesta reunió s'arriba a una série d'acords, que ara s'aproven per
la Junta i passen a ser normativa interna, pel que fa a la distribució dels espais
del jardí on es podrá menjar en carmanyola, en el sentit següent:
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1. D'abril a octubre, durant l'horari de 13h a 16h:
. La zona d'ús exclusiu del bar-cafeteria seran totes les taules ubicades

sota les balconades de les dues ales del jardí.
. La zona de preferéncia per a menjar amb carmanyoles o ápats propis

seran les taules vermelles ubicades en el quadrat sense jardineres.
o Zona intermédia (les altres taules): de lliure disposició.

2. De novembre a marg, l'ús dels espais del jardí és de lliure disposició.

3. L'espai d'ús per menjar amb carmanyoles no s'assenyalará amb rétols
específics. La gestió de I'Ateneu estudiará com comunicar als socis en
general les zones especificades al punt 1.

5. b. Aprovació altes i baixes de socis i sócies, maig 2019

Queden aprovades.

6. Informac¡ons del conservador (R. Mir)

6.a. Informació sobre el Fórum Cívic i Social per al Debat Constituent
Exposa que d'octubre a febrer es duran a terme uns debats ciutadans temátics
a tot el país ial marE del 2020, les conclusions. L'Ateneu está convidat a
participar-hi. Carmen Adzerias planteja fer una acte de Junta per tal de
presentar aquesta plataforma a I'Ateneu durant la segona quinzena d'octubre al
qual vindria Lluís Llach. S'aprova la realització d'aquest acte com a iniciativa de
la Junta. No existeix unanimitat i se sotmet a votació, produint-se l'abstenció de
M. A. Barrabia.

6.b. Fotografies dels presidents

Mir demana que s'aprovi la proposta que va formular M. A. Barrabia de
col.locar fotografies dels expresidents de la casa d'abans de la República. Són
nes fotografies que efectivament poden recuperar-se i es buscará un lloc

adient per fer-les visibles. Tothom es mostra d'acord

7. Dones a la Palestra: proposta de reedició del llibre de Carme Karr
Cultura femenina, Estudis i orientacions (A. Bruch)

Per part dA. Bruch s'exposa la importáncia d'aquestes primeres conferéncies de
C. Karr i que es reedités com un publicació de l'Ateneu, tal com ja va apuntar a
l'anterior Junta. Se l'indica que caldrá preveure-ho al pressupost de 2020 i en
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aquest sentit caldria disposar d'un pressupost aproximat del seu cost i que en
principi la Junta veu positiva la idea i que li dona suport,

Bruch també indica que es podria obtenir una subvenció de l'Institut Catalá de
les Dones per a la realització del cicle d'activitats de Dones a la Palestra i que ja
s'ha sol.licitat. I així mateix també comenta que s'está duent a terme la
itineráncia de l'exposició que es va fer a l'entrada de carruatges.

8. Donar compte de I'informe de geréncia d'abril i maig 2Of.9

Un cop llegits i coneguts, la Junta es dona per assabentada.

9. Torn d'intervencions lliure
Per paft de M. A. Barrabia s'indica que es doni la máxima difusió de l'horari
d'estiu, fins a les 23 hores.

I sent les 16.20 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

c-

Presidentsecretá
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