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

L7 de setembre de 2O19
(aprovada el L4 d'octubre de 2019)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Jordi Coca, Joan
Maluquer, Ramon Mir, Carles Santacana, Pilar Blasco, 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 l'ordre del dia estableft i s'informa de diferents temes, o
s'estudien les diferents propostes, que s'aproven per unanimitat, a menys que
es produeixi votació.
1. Aprovació de I'acta de la reunió anterior
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior de data
16 de juliol de2OL9, queda aprovat, convertint-se així en I'acta de la sessió.

2. Informacions i propostes del president (J. Casassas)

2.a) Nous membres del Consell Social
El President exposa la necessitat de renovar membres del Consell Social í
després de debatre el tema s'acorda nomenar a Vinyet Panyella, nova
presidenta del CONCA, i mantenir a Carles Duarte.

(

3. fnformacions del vicepresident de cultura (J. Maluquer)
El vicepresident primer informa ámpliament de la programació del proper
octubre i també dels diferents cicles previstos. La Junta considera que els
homenatges a personalitats destacades, fora convenient que sempre fossin les
seccions i la Junta les que de manera conjunta col.laboressin en la seva
organització.

4. Informacions del vicepresident económic (C. Llorens)

4.a) Estimació de tancament pressupostari de l'any 2Ot9
El vicepresident segon comenta que en aquest moment la previsió és d'un
tancament deficitari i que, entres d'altres qüestions, com la de disminució
d'algunes subvencions, tampoc s'ha assolit el nombre de socis desitjat.
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Remarca que se segueix tenint una gran cura de les despeses i que així s'ha de
continuar fent.

4.b) Preséncia Fira d'Entitats de l'11 de setembre
Explica les conclusions de la preséncia de l'Ateneu en el sentit que hi va haver
molta visibilització de I'entitat i es van atendre moltes persones interessades a
fer-se sócies, així com a apuntar-se a les visites guiades al Palau Savassona.
Remarca que el personal de la casa hi va anar de manera voluntária i amb
actitud molt motivada, cosa que la Junta els vol agrair i reconéixer. Tot plegat,
afirma, va ser una experiéncia positiva i es repetirá a la Fira de la Comunitat
Internacional de Barcelona, el proper 26 d'octubre.

5. Informacions de la Secretária (P. Blasco)

5.a) Finalització del Conveni amb el Liceu
Exposa que el Liceu ha canviat la perspectiva i no renova els convenis amb
entitats, la qual cosa ens afecta també a nosaltres, atés que ara primen altres
qüestions com descomptes per abonaments, etc.

5.b) Proposta del restaurant ATN de tancar els vespres d'hivern
S'exposa la proposta, que incideix en el fet de la disminució de clients en els
serveis de sopar durant els mesos de novembre a maig. La Junta entén la

situació peró cal assegurar-se que no es pe rjudicará els socis. En aquest sentit
egociará una addenda al contracte actual que s'exposará a la Junta.

5.c) Comissió per a la revisió de l'Acord de Millora Laboral
De manera puntual es reunirá als membres de l'antiga Comissió laboral per
revisar aquest Acord que es tractará en diferents reunions entre ara i final de

ü

desembre, p€F tal que entri en vigor a partir de gener, si és possible.

5.d) Reglament ús de taquilles
Es tracta de regular d'alguna forma l'ús de les taquilles per part dels socis, i en
aquest sentit s'ha preparat una normativa d'ús, segons redactat que consta a
l'expedient, i que será signada i acceptada pel soci que demani el lloguer d'una
taquilla. S'aprova.

5.e) Aprovació altes i baixes de socis/sócies, juliol i agost 2019
Queden aprovades.
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6. Fotografies Presidents AB del 19O6 al 1939 (M. A. Barrabia)
M. A. Barrabia comenta que al 2020 es podrien exposar fotografies d'antics
presidents per fer més evident i posar en relleu el nivell de prestigi cultural de
moltes de les persones que han presidit aquesta Casa. Comenta que algunes
són de domini públic i d'altres caldrá cercar-les. I a partir d'aquí es decidiria el
format i el lloc adient. De moment s'aprova aquesta proposta, en el sentit que
des de la Biblioteca es faci la cerca de les fotografies, i després es valorará la
forma de materialitzar-ho.

7. Donar compte de l'Informe de geréncia juliol/agost 2019
Un cop llegit i conegut la Junta es dona per assabentada.
8. Assumptes sobrevinguts
J. Coca resumeix com ha anat la reunió d'avui on s'ha tractat de com
influenciará l'arribada de la tecnologia 5G al fons de la Biblioteca, i que, en
conclusió, és importantíssim que es continuT amb la tasca de digitalització de
tots els continguts rellevants. Remarca la brillant exposició que ha realitzat
Jordi Sellas en aquesta reunió, amb diferents persones implicades del Sector, i
que ha estat de gran ajuda per focalitzar quines són les tasques en qué ens
hem de centrar. Proposa que se'l nomeni soci durant un any, per la seva
deferéncia envers l'AB. S'aprova.
9. Torn d'intervencions lliure
Comenta J. Coca el tema del format de
s'exposen llibres. R. Mir diu que es valorará.

la vitrina a la planta primera

C. Adzerias fa referéncia al documental "Ateneus, llavor de llibertat"
agradaria que es passés a l?teneu. Fará gestions en aquest sentit.
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sent les 16.15 hores s'aixeca la sessió de la qual com a secretaria aixeco la
present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Bl

Prim

Jordi Casassas Ymbert
+f.-
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President
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