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PREÀMBUL
1. Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona, d’acord amb l’article 3.2 de l’Estatut, són:
a) La creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements científics, tècnics i
professionals, així com la preparació per a l’exercici professional.
b) El foment del pensament crític i de la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels
valors cívics i socials propis d’una societat democràtica.
c) L’enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, el seu desenvolupament
econòmic i el benestar social.
d) La difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària, la prestació de serveis
a la comunitat universitària i a la societat i la formació continuada al llarg de tota la vida.
2. De conformitat amb l’article 84, la Universitat de Barcelona té com una de les seves missions
fonamentals la transmissió del coneixement científic, tècnic, artístic i cultural, la preparació per a
l’exercici professional i el foment de la capacitat intel·lectual, moral i cultural de l’alumnat.
3. L’Ateneu és, doncs, una estructura de la Universitat de Barcelona, promoguda per professorat jubilat
i creada pel Consell de Govern, que té la finalitat de transmetre el coneixement científic, cultural i
universitari d’aquest col·lectiu a la població en general, i establir una connexió participativa amb la
societat.
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Règim jurídic
L’Ateneu es regeix per aquest Reglament, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i la resta de legislació
universitària que resulti d’aplicació.
Article 2. Naturalesa
1. L’Ateneu de la Universitat de Barcelona és una unitat orgànica vinculada administrativament al
vicerectorat competent en matèria d’acció social.
2. Té com a missió oferir i facilitar un espai de reflexió, intercanvi i transferència de coneixement per
part del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona, amb la voluntat de continuar contribuint en el
foment del pensament, la ciència, la cultura de la llibertat, el pluralisme i la transmissió dels valors cívics
i socials propis d’una societat democràtica.
Article 3. Objectiu
És objectiu de l’Ateneu facilitar un espai de trobada per mantenir un vincle amb la Universitat de
Barcelona, on es pugui reflexionar i debatre, organitzar actes, fer presentacions de llibres i recerques,
mantenir contactes transversals amb totes les àrees de coneixement, assessorar si escau sobre temes
interns que afectin la institució, emetre opinió sobre problemes tant locals com internacionals i ser un
punt d’encontre amb els estudiants i el professorat en actiu que busquen assessorament per fer treballs
i recerca.
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Article 4. Funcions
Són funcions de l’Ateneu:
a) Facilitar la continuïtat de les activitats de pensament i creació intel·lectual i artística del
professorat jubilat.
b) Afavorir l’avenç i intercanvi del coneixement entre els membres, per mitjà de l’organització
periòdica i l’establiment de grups de pensament, debats, conferències, discussió de lectures
compartides, tallers, seminaris i simposis, fent un èmfasi especial en les grans qüestions i amb
preferència pels enfocaments interdisciplinaris i transdisciplinaris.
c) Contribuir a la reflexió crítica sobre l’activitat acadèmica i científica, cercar la millora i optimització
dels resultats de la Universitat en els aspectes organitzatius, docents i de la recerca en aquest
segle, i arribar a recomanacions i propostes de canvi adreçades a les autoritats responsables.
d) Ajudar a l’obtenció de beneficis socials i a la confraternització i coneixement personal del
personal jubilat de la Universitat de Barcelona, per mitjà de l’organització d’activitats científiques,
lúdiques, esportives, artístiques, culturals, de voluntariat i d’altres de naturalesa similar.
e) Promoure la relació amb altres ateneus o entitats semblants d’altres universitats internacionals,
quan els òrgans de govern ho acordin.
f) Impulsar la divulgació dels coneixements científics i acadèmics, tot facilitant la disponibilitat del
professorat jubilat.
g) Estimular el professorat jubilat a explorar, estudiar i debatre sobre els grans temes de
preocupació social des d’òptiques transversals, a fi de contribuir al debat i a l’orientació en la
presa de decisions per part de les autoritats corresponents, quan aquestes ho acordin.
h) Totes les altres funcions que el rector o rectora li atribueixi, atenent l’expertesa i coneixement dels
seus integrants.
CAPÍTOL II. Membres
Article 5. Membres de l’Ateneu
1. Pot formar part de l’Ateneu tot el professorat que es jubili a la Universitat de Barcelona o que es jubili
en una altra institució però que hagi prestat serveis a la Universitat de Barcelona durant un mínim de vinti-cinc anys, i que ho sol·liciti per escrit.
2. Cada any es convidarà el professorat que es vagi jubilant a ser membre de l’Ateneu, mitjançant una
carta que el rector o rectora li enviarà quan es jubili.
Article 6. Drets dels membres de l’Ateneu
Els membres de l’Ateneu tenen els drets següents:
a) Disposar d’un carnet acreditatiu.
b) Disposar dels avantatges que representa ser membre de dret de l’Ateneu i de la comunitat UB.
c) Participar en totes les activitats de l’Ateneu.
Article 7. Deures dels membres de l’Ateneu
Els membres de l’Ateneu tenen els deures següents:
a) Comprometre’s amb els objectiu de l’Ateneu i participar activament per assolir-los.
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b) Complir els acords vàlidament adoptats pel Consell de Direcció.
c) Complir la resta d’obligacions que resultin d’aquest Reglament.
d) Renovar la pertinença a l’Ateneu amb la periodicitat que es determini.
CAPÍTOL III. Organització i règim de funcionament
Article 8. Organització
Per complir els seus objectius i funcions, l’Ateneu consta dels òrgans següents:
a) El president o presidenta.
b) El Consell de Direcció.
Article 9. El president o presidenta
1. El president o presidenta és designat pel rector o rectora entre els membres de l’Ateneu, per a un
període de dos anys, renovable dos anys més.
2. Les funcions del president o presidenta són:
a) Representar l’Ateneu i actuar en nom seu, de manera ordinària, davant els òrgans de govern de
la Universitat de Barcelona.
b) Exercir la direcció i gestió ordinària de l’Ateneu.
c) Qualsevol altra funció que el rector o rectora li encomani.
Article 10. El Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat de representació de l’Ateneu.
2. Està format pels membres següents:
a) El president o presidenta de l’Ateneu.
b) Sis membres de l’Ateneu, designats pel rector o rectora, a proposta del president o presidenta,
escollits per i entre els membres de l’Ateneu.
3. Les reunions del Consell de Direcció poden ser ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries han de
tenir lloc com a mínim un cop a l’any. Les extraordinàries les convoca el president o presidenta, per
iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres.
4. El Consell té les facultats següents, que han de ser ratificades pel vicerectorat competent:
a) Fer la proposta de modificació d’aquest Reglament als òrgans corresponents de la Universitat de
Barcelona.
b) Elaborar el pressupost i el pla d’activitats anuals de l’Ateneu, i elevar-los als òrgans corresponents
de la Universitat de Barcelona.
c) Vetllar pel compliment del pressupost i el pla d’activitats.
d) Conèixer les incorporacions de membres nous i acordar la baixa o separació definitiva, amb un
expedient previ, dels membres.
e) Resoldre altres temes que li puguin atribuir els òrgans corresponents de la Universitat de
Barcelona.
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Article 11. Comissions
Es poden constituir totes aquelles comissions que es considerin necessàries per a la realització de les
activitats previstes.
Article 12. Disponibilitat de mitjans humans i materials
El vicerectorat competent ha de facilitar els mitjans humans i materials que es requereixin, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. La Universitat de Barcelona ha d’habilitar els recursos necessaris perquè el professorat jubilat pugui
sol·licitar i obtenir la credencial de membre de l’Ateneu a partir de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament.
2. El rector o rectora ha de nomenar el president o presidenta de l’Ateneu, en el termini màxim de tres
mesos des de l’entrada en vigor del Reglament, entre el professorat de la Universitat de Barcelona que
reuneixi els requisits per ser-ne membre.
3. El Consell de Direcció de l’Ateneu s’ha de constituir en el termini màxim d’un mes a comptar de la
designació del president o presidenta. Mentre no es constitueixi, les seves funcions corresponen a la
comissió gestora nomenada pel rector o rectora.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor, un cop aprovat pel Consell de Govern, l’endemà de publicar-se al
Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona.
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