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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

18 de novembre de 2019
(aprovada el 17 de desembre 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, Miquel Angel Barrabia.

S'excusa: Araceli Bruch

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.

Abans d'iniciar-se la sessió, la Junta vol manifestar el condol a M. A. Barrabia
per la recent pérdua del seu pare.

1. Aprovació de I'acta de la reunió anter¡or
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior de data
14 d'octubre de 2OL9, queda aprovat, convertint-se aixíen I'acta de la sessió.

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

2.a) Declinar la proposta de col.laboració amb I'Ateneo de Madrid

acorda declinar la pafticipació en uns actes previstos de col.laboració amb
lAteneo de Madrid, arran de l'acte de celebració que s'ha efectuat a la seva
seu, de fundació de la Falange.

2.b) Convocatória d'Assemblea extraordinária al gener

Es comenta i decideix l'ordre del dia per aquesta Assemblea en qué es
proposará aprovar el pressupost per l'any 2020 i s'acorda convocar-la per al
proper 9 de gener de 2020.

2.c) Informació als socis de Ies obres als Espais Rogent

El president manifesta preocupació per les molésties que aquestes obres
produiran als socis i exposa que es preveu organitzar totes les explicacions que
calgui perqué aquests puguin ser coneixedors d'alló que exactament es fará.
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3. Informacions del Vicepresident primer (J. Maluquer)
3.a) Esmena a la normativa de presentació de llibres
S'acorda modificar la normativa interna de presentació de llibres de socis en el
sentit d'establir que es requerirá una antiguitat mínima de sis mesos per gaudir
del dret d'ús gratuit d'una sala per a la presentació d'un llibre a l'Ateneu, com
autor o curador.

3.b) Informació sobre la Fundació Pujols

Exposa J. Maluquer que va assistir a la sessió de 5 de novembre i quina és
l'activitat que s'está fent a la Fundació Pujols, de la qual l?teneu n'és membre
fundador.

3.c) Proposta d'acció del Consell Social sobre ecologia

Explica que la proposta del Consell Social d'una acció sobre ecologia mundial
s'ha derivat a la secció d'Ecologia i que, quan s'anunciT aquest acte,
s'esmentará que es fa amb la col.laboració del Consell Social.

4. fnformacions del Vicepresident segon (C. Llorens)
4.a) Previsió de tancament de I'exercici 2019

Exposa C. Llorens que existeix un perill d'haver de tancar els comptes anuals
amb situació de déficit i insisteix, com en anteriors sessions, que es mantingui
la máxima contenció, com ja s'está fent.

Obert debat sobre el tema comenta que aquestes pérdues provenen de
situacions concretes, p€F exemple, l'ILC que ens ha reduit la subvenció; no han
arribat prou patrocinis tot i l'esforg dedicat; peró, d'altra banda h¡ ha més
ingressos en partides com les quotes provinents de l'Escola d'Escriptura, o
lloguer d'espais, la qual cosa pot ajudar a tancar en millor situació. Es debat
que és fa difícil augmentar el nombre de socis, tot i que, tal com indica M. A.
Barrabia, si es manté un equilibri estable entre l'arribada o softida de socis ja

destacable. Per part de J. Coca es reflexiona a l'entorn que el pressupost de
l?teneu caldria que gaudís d'una major seguretat en els ingressos i en aquest
sentit que es pogués signar un conveni amb la Generalitat, per no viure
pendents de petites subvencions, que poden atorgar-les o ño, i generen
incefteses. Per part del president s'esmenta les previsions en aquest sentit, les
reunions a la Conselleria de Cultura i la Diputació de Barcelona, i també els
contactes per realitzar una reunió amb el Mínisteri. Altres membres de la Junta
comenten la dificultat creixent del mecenatge cultural, que es fa cada cop més
complicat.
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4.b) Proposta de pressupost per I'exercici 2O2O

Explica que encara s'está treballant per acabar-lo de quadrar i que tothom ha

de fer l'esforg d'ajustar les seves propostes de despesa. També indica que a la
Junta de des-embie ja portará la proposta definitiva i també el pressupost de

l'Escola d'Escriptura del curs 2019-2O2O.

4 c) Pla financer per les obres als Espais Rogent

Informa que el cost global de la rehabilitació dels Espais Rogent per a convertir-
lo en Rrxiu de l'Ateñeu té un cost global de 791.815 euros. Ens trobem en la
situació que caldrá finangar la diferéncia entre aquest cost i la subvenció ja

aprovada de la Generalitat de 500 mil euros, atés que no arribará_ tota dins la
mateixa anualitat, sinó en tres anys. Exposa el calendari i possible finangament,

amb I'escenari o no de l'opció del programa FEDER.

També indica que en un parell d'anys ja s'haurá aconseguit liquidar el deute
"históric" concentrat en un préstec fa set anys.

4.d) Proposta det Consell Social de "socis benefactors"

Exposa que en una reunió mantinguda amb el Consell es va suggerir la creació

de la figura del soci benefactor/protector: una crida als socis per tal que es

convertéixin en un órgan específic format per socis que es comprometen a

abonar una quota supérior durant un període concret de temps. Debatuda la

proposta amb els seus pros i contres, s'acorda que en tot cas sigui un tema a

estudiar més acuradament.

5. Informacions del Bibliotecari (J. Coca)

El bibliotecari mostra el calendari detallat fins al moment d'inaugurar els nous

Espais Rogent, en relació a les obres i al trasllat de documents, que es preveu

finalitzar iot a finals de 2020. També comenta que a principis de 2O2O ja es

disposará de I'Espai Coromines on es podran traslladar els documents de baix

ús i dels arranjaments interns previstos a la Biblioteca de forma gradual.

6. Informacions de la Vicesecretaria (P. Blasco)

6.a) Reunions amb els Representants dels treballadors

La vicesecretária exposa com s'estan desenvolupant les reunions de la Comissió

Laboral amb els representants dels treballadors en relació a l'Acord de Millora

existent i la seva possible renovació. La lunta manifesta preocupació per tot
alló que impliqui ,n uugr"nt en les despeses pressupostáries, atesa la situació
que s'ha exposat per part del vicepresident económic.

6.b) Aprovació altes i baixes socis octubre 2019

S'aproven
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7. Donar compte Informe de geréncia octubre 2019

Un cop llegit i conegut la Junta es dona per assabentada.

8. Assumptes sobrevinguts
S'ha convidat als redactors de l"'Estudi del soci de l'Ateneu Barcelonés: perfil,

hábits i opinions 2OL8-20t9" per tal que exposin els resultats obtinguts. En ell
es pot apreciar l'evolució del perfil dels socis, les seves necessitats, quina és la
valoració general de l'Ateneu i el grau de satisfacció dels diferents aspectes dels
socis i sócies. Aquest estudi es fará públic entre els associats.

9. Torn d'intervencions lliure
Comenta J. Coca que la propera exposició a l'entrada de carruatges será "Dones
i Ateneu II, L923-L975'que s'inaugurará a finals del mes de gener.

I sent les 16.40 hores s'aixeca la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco
la present acta amb el vistiplau del president.

Pilar Blasco i Prim Jordi Casassas Ymbert

¿' >--

ri President

4


