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

16 de juliol de 2O19
(aprovada el L7 de setembre de 2Ot9)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Joan
Maluquer, Ramon Mir, Carles Santacana i Pilar Blasco.

Excusen l'abséncia: Enric Cirici, Joan Josep González, Carmen Adzerias,
Araceli Bruch, Miquel Angel Barrabia.

A les 14h del dia indicat, a la sala de Juntes, se celebra reunió ordinária de

la

Junta Directiva seguint I'ordre del dia establert i s'informa de diferents temes, o
s'estudien les diferents propostes, que s'aproven per unanimitat, a menys que
es produeíxi votació.
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior de data
18 de juny de 2Ot9, queda aprovat, conveftint-se així en I'acta de la sessió.

2. Informacions i propostes del president (J. Casassas)
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2.a) espai Rogent i acord Conselleria de Cultura
El president exposa que a través dels fons FEDER s'intentará ajudar a
completar el pressupost necessari, més enllá de la subvenció de Cultura, per
sufragar la intervenció als Espais Rogent. D'altra banda i atés que al 202L
finalitza el conveni de l'estada d'entitats a la cinquena planta, recorda que la
voluntat de la Junta seria la d'acollir aquestes entitats dins l'edifici del carrer
Bot, 2t, peró que de manera sorprenent el Departament de Cultura condiciona
la subvenció dels Espais Rogent al manteniment de les entitats a l?B

¡

proposen una continuitat de 10 anys.

Per part de la Junta es valora la proposta i s'acorda un nou redactat per
aquesta cláusula. Proposta que s'ha de trametre al Depaftament de Cultura.

a

ATE

NE

UBARC

E

LO N ESC DE FG H I J KLM N OPQ

RSTUVWXYZ

2.b) Publicacions relacionades amb I'AB
Comenta el president la importáncia de reunir en una publicació un recorregut
general de les persones que dins de I'AB han dut a terme alguna singularització
discursiva respecte del catalanisme, des de 1860 fins a inicis del segle XXI.
També l'interés en publicar les perspectives de futur per a l'AB. Tothom hi está
d'acord.

3. Informacions del vicepresident de cultura (J. Maluquer)
El vicepresident primer informa que el fórum Liceu Maragall tindrá tractament
de Seminari.

4. Informacions del vicepresident económic (C. Llorens)
El Vicepresident segon informa del seguiment del pressupost a 30 de juny, així
com de les subvencions i patrocinis que ja s'han confirmat; també de la previsió
de participar en diferents esdeveniments que ajudaran a captar més socis.
Proposa, i s'aprova, gu€ s'anul.li I'abonament de quotes per finestreta
es fará només a través del banc.

ique tot

5. Informacions del conservador (R. Mir)
Explica detalls en relació a les obres que s'iniciaran al desembre per a I'espai
Rogent: validació i aprovació de projectes per paft de l'Ajuntament, concurs
amb les constructores i la finalització de l'actual arrendament de l'espai MOKA
ja al desembre.

r/

6. Aprovació altes i baixes de socis/sócies, maig 2019
Queden aprovades.

7. Donar compte de I'informe de geréncia de juny 2019
Un cop llegit i conegut la Junta es dona per assabentada.

8. Torn d'intervencions lliure
J. Coca comenta la importáncia de la unitat de la cultura catalana. J. Maluquer
esmenta el cicle previst sobre els PaTsos Catalans i les diferents actuacions que
es poden dur a terme, dins del mateix, per tal de donar més visibilitat al
conjunt dels Paisos Catalans.
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R. Mir proposa d'obsequiar el cónsol de SuTssa, sr. Bruno Ryff, que deixa el seu
cárrec a Barcelona i amb qui s'ha mantingut una estreta relació, amb una rajola
Jujol restaurada. S'acorda.

I

sent les 16.10 hores s'aixeca la sessió de la qual com a secretária aixeco
present acta amb el vistiplau del president.
Pilar Blasco i Prim

la

Jordi Casassas Ymbert

.¿
Vicesec

President
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