
INFORMACIÓN SOBRE A SITUACIÓN SANITARIA E ACTIVIDADES  DO ATENEO

Dende o pasado 14 de marzo e como consecuencia do estado de alarma, pola crise do coronavirus,
tivemos que suspender as nosas actividades con carácter xeral polas limitacións á circulación e ás
reunións derivadas desta pandemia, ao igual que procedemos ao peche do noso local social.

Así, tivemos que suspender o ciclo Os Luns do Ateneo,  o ciclo de Cine e educación, os roteiros e
visitas guiadas, etc., en tanto que puidemos manter vía telemática tanto o Club de Lectura como o
Curso de meditación así como proporcionar a través da páxina web información útil relativa aos
actos  culturais  que  se podían  seguir  a  través  de  internet.  Ao tempo,  a  actividade  da  secretaria
administrativa continuouse realizando no domicilio familiar a través de internet.

A Xunta Directiva reuniuse telematicamente con datas 23 de abril, 14 de maio e 9 de xuño e durante
o transcurso das mesmas adoptáronse as seguintes decisións:

1. Proceder a renovar e afondar o noso posicionamento on line para posibilitar unha comunicación
telemática máis fluída cos asociados e transmitir os contidos culturais do propio Ateneo. Crear, en
definitiva, o Ateneo on-line para o cal
         a) Procedemos a contratar a plataforma ZOOM que posibilite con amplitude desenvolver
actuacións vía telemática.
         b) Contratar coa entidade NUMAX a revisión da nosa posición web para a mellora dos
contidos da páxina e a súa accesibilidade para socios e terceiros.

2.  Difundir  a  través  da páxina  web actividades  culturais  para desenvolver  dende os  domicilios
(música, cinema, visitas virtuais e roteiros, webinarios, literatura, teatro, conferencias, entrevistas,
conmemoracións, exposicións, festivais, etc.) baixo a epígrafe CULTURA NA CASA, entre as cales
se atopa un traballo realizado pola ateneísta Maricarmen Sánchez sobre a “Arte Medieval Galega”,
que se está incorporando en diferentes capítulos.

3. Impulsar a creación dunha emisora de radio on-line, ATENEO RADIO, dedicada integramente á
vida socio-cultural de Compostela especialmente aos seus ámbitos científicos, educativos, artísticos
e culturais.

4. Manter o proxecto de Música Antiga e Barroca, previsto para outubro do presente ano, pendente
das subvencións da Xunta e Deputación, así como Os Luns do Ateneo, buscando os espazos máis
amplos posibles e tratando, ao mesmo tempo, de transmitilos en directo por streaming.

5. Proceder a realizar os actos de homenaxe á figura de ISAAC DÍAZ PARDO, no centenario do
seu nacemento, durante os meses de setembro-outubro que a continuación se sinalan:
         a) Inauguración do Salón de Actos da sede social co seu nome.
         b) Conferencia.
         c) Edición de libro/publicación.
   Para isto buscarase a colaboración do seu fillo Xosé Díaz.

6.  Dedicar o ano 2021 á figura de EMILIA PARDO BAZÁN, no centenario do seu falecemento.

7. Convocar a Asemblea ordinaria o vindeiro 15 de xuño para a aprobación das contas do pasado
ano 2019.

8. Establecer medidas preventivas na sede social do Ateneo (desinfección, reforzo da limpeza, uso
de máscaras, etc.), unha vez finalice a instalación do Ascensor prevista para o próximo 15 de xuño.


