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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE L'ATENEU BARCELONÉS

2L de gener de 2O2O

(aprovada el 18 de febrer de 2020)

Assistents: Jordi Casassas, Joan Maluquer, Carles Llorens, Ramon Mir, PÍlar
Blasco,.Jordi Coca, Joan Josep González, Carmen Adzerias, Carles Santacana,
Miquel Angel Barrabia, i Eulália Espinás.

S'excusen: Araceli Bruch, 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, a menys que
es produeixi votació.

1. Aprovació de I'acta de la reunió anter¡or
Conegut I'esborrany de I'acta corresponent a la sessió ordinária anterior de data
L7 de desembre de 2OL9, queda aprovat, convertint-se així en I'acta de la
sessió.

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

Després de valorar el desenvolupament de la darrera assemblea i altres
qüestions, s'acorda que la gerent assisteixi com a convidada a les reunions de
la Junta i així mateix també s'acorda l'adhesió al manifest ACTUA CULTURA.

3. fnformacions del Vicepresident primer (J. Maluquer)
Exposa que les ponents d'Economia, Pilar de Torres, i la de cinema, Maria de
Vallibana Serrano deixen el cárrec. A continuació formula la proposta, que
s'aprova, de socis sense quota per sis mesos, en atenció a la col.laboració
prestada de manera desinteressada, a Joan Becat i Rosa Oller. També es
comenta el desig d'organitzar una acte en record d'Isabel Clara-Simó i en el
qual es destacará a més de la seva carrera com escriptora, el seu compromís
pel país i també amb l?teneu. Es proposa fer-lo conjuntament amb Ómniun
Cultural.

4. Informacions del Vicepresident segon (C. Llorens)
Comenta que la Comissió Económica formulará propostes a la Junta en el sentit
d'assumir la millor gestió del pressupost, tant pel que fa a la contenció de la
despesa, com per I'obtenció de nous i diferents ingressos.
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5. Informacions de la Vicesecretária (P. BIasco)

Després d'informar sobre la signatura de la prórroga de l^'Acord de Millora" del
conveni amb els treballadors, es passa a comentar que la Defensora del soci
encara no ha presentat l'informe de l'any 2OL9, a pesar que se li ha requerit en
diverses ocasions. S'acorda que se li proposará una reunió per parlar-ne i si no
hi ha resposta es valorará sotmetre el tema a l'Assemblea. També s'aproven les
darreres altes i baixes de socis de desembre 2019.

6. fnformacions del Conservador (R. Mir)
Explica com ha anat l'inici 'de les obres de l'espai Rogent i que ara han
comengat amb la paft de canalitzacions i instal'lacions i estintolant una part per
fer l'espai diáfan; així mateix, que les palmeres aniran a un viver del Maresme.
Pel que fa al pla d'ínformació als socis, hi haurá un plafó a l'accés principal més
dues pantalles que passaran la informació. També s'anirá actualitzant el web.

7. Fotografies dels presidents de I'Ateneu (M. A. Barrabia)
Comenta que des de la Biblioteca han fet molt bona feina en la cerca de les
fotos d'antics presidents i que ara caldrá trobar la millor ubicació. Es decideix
que s'inclourá la imatge de tots ells (en fotografia, dibuix, etc), que en
Santacanca en validará els contínguts i en Mir valorará la millor manera de
presentar-ho públicament (panell, pantalla, etc.).

8. Donar compte Informe de geréncia desembre 2O19

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

9. Assumptes sobrevinguts
No se'n formulen

1O. Torn d'intervencions lliure
No se'n formulen.

I sent les 16.15 hores s'aixeca la sessió de la qual com a vicesecretária aixeco
la present acta amb el vistiplau del president.

Jordi Casassas Ymbeft
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