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

14 d'octubre de 2OI9
(aprovada el 18 de novembre de 2019)
Assistents: Jordi casassas, Joan Maluquer, Jordi coca, Ramon Mir, carles
Santacana, Enric Cirici, Joan Josep González i Araceli Bruch.
S'excusen: Carles Lloreng, Pilar Bl'asco, Miquel Angel Barrabia i Carme Adzerias

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, gu€ s'aproven per unanimitat, a menys
que es produeixi votació.

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior (setembre 2O19)
S'aprova l'acta de la reunió de setembre amb una esmena en el punt 2.a. on
se suprimeix la darrera frase relativa a la Cambra de Comerg.

2. fnformacions del president
enga destacant i lamentant el sentit de la senténcia del Tribunat Suprem
en contra de diversos membres del Govern de Catalunya, la presidenta del
Parlament de Catalunya i dels presidents dÓmnium Cultural i de lAssemblea
Nacional Catalana; així mateix posa I'accent en el període de gran tensió que

obrirá aquesta senténcia.

(

2.a. Accions a emprendre quan es faci pública la senténcia del procés
Encara és prematur decidir quines accions es podran emprendre peró lAteneu
restará amatent a les propostes que es vagin concretant.
2.b. Adhesió al manifest d'ómnium

L?teneu Barcelonés s'ha adherit, al costat d'alguns centenars d'entitats,
Manifest d'Ómnium "Davant la senténcia del procés

-

al

Una crida a la llibertat"

2.c. Adhesió a "Barcelona Futur"
En relació a la plataforma "Barcelona Futur" que s'acaba de presentar la Junta
en queda assabentada i resta a I'expectativa del que aquesta li pugui proposar.
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2.d. Participació als actes del bicentenari de l'Ateneo de Madrid
Després de llegir la proposta de col'laboració en els actes del bicentenari de
lAteneo de Madrid s'escolten els diferents parers, no coincidents, i es decideix
obrir un període de reflexió per veure quina manera seria més convenient de
fer-ho.

3. Informacions del vicepresident primer, Joan Maluquer
3.a. Dia de I'Ateneu i premis de reconeixement
Informa sobre els preparatius del "Dia de l'Ateneu" i de com va la tria dels

guardonats en els

III Premis

Ateneu Barcelonés.

3.b. Programa de novembre
Informa així mateix del programa d'actes del mes de novembre

4. Estimació de tancament de I'exercici 2ol9 i proposta de mesures
En abséncia del vicepresident económic, el vocal comptador J-J.González
informa de la situació de lleuger déficit que va arrossegant I'execució de
I'actual pressupost i de les mesures que s'hauran d'emprendre, a paftir de

I'informe elaborat per la gerent.
El president informa també de la reunió mantinguda entre una representació
de la Junta, la gerent i una representació del Consell Social per buscar solució
a una situació en part deguda a la davallada de les subvencions de les
administracions. Així que sigui possible s'analitzará l'informe de l'esmentada
reunió.

d

A continuació llegeix I'acord de Govern de la Generalitat pres en la sessió d'1
d'octubre de 2019; en el que s'especifica: "acorda autoritzar l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural a concedir a lAteneu Barcelonés una subvenció exciosa
de concurréncia pública, per un import de 500.000 euros, per a les obres de
remodelació dels espais Rogent com a biblioteca patrimonial de l'entitat durant
el període 2OL9-2O2L'.

5.- fnformacions del conservador, Ramon Mir
Informa de la convocatória per part de la Generalitat dels ajuts

FEDER

de

la

Unió Europea. LAteneu optará a aquesta convocatória per a poder culminar les
obres de l'Espai Rogent, incorporant l'accés al Palau amb la remodelació de
l'entrada de carruatges.
Així mateix informa que el gener del 2020 s'acabaran les obres d'adequació de
l'espai Coromines de l'Institut d'Estudis Catalans, que utilitzará I'Ateneu per
fínalitzar l'ús del magatzem de Montcada i treure de l?teneu uns 20.000
volums. Tots aquests volums, a diferéncia d'ara, estaran disponibles per al seu
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ús i alliberaran un espai que permetrá augmentar els punts de lectura de
biblioteca i també el creixement d'aquesta durant uns anys.

la

6. Aprovació de les altes i baixes de socis/sócies de setembre 2o19
S'aproven.

7. Informe de geréncia de setembre 2019
La Junta es dona per assabentada de I'informe de la Gerent

8. Assumptes d'urgéncia
No existeixen assumptes d'urgéncia a afegir.

9. Torn d'intervencions lliure
51nforma de lbbertura de negociacions amb els representants sindicals dels
treballadors de lAteneu sobre el programa quadriennal de millores.

I sense altres qüestions, s'aixeca la sessió a les 15,50 hores

Pila

i Prim

Jordi Casassas Ymbert

¿1'¡
a

--

President
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