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L’Ateneu som tots i totes

L’Ateneu és una associació cultural i la junta directiva, sorgida per elecció entre els mateixos 

associats, n’és l’òrgan de govern. L’entitat també disposa d’un equip de gestió. 

1 L’organització de l’entitat 
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Junta 

President _ Miquel Obradó Dalmau

Vicepresidenta 1a _ Marta Malaret Julià

Vicepresident 2n_Miquel À. Almela Casanova

Vicepresidenta 3a _ Elisenda Coderch Gaza

Secretari _ Antoni Gasull Valldosera 

Tresorer _ Manel Ripoll Garcia

Vocal _ Lluc Tost i López

Vocal _ Lluís Tarrés Girbau

Vocal _ Ramon Figuerola Pardo

Vocal _ Joan Gonzàlez Herrero

Vocal _ Ricard Segura Romero

1 L’organització de l’entitat 
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Àrees de gestió de la junta 

Relacions institucionals
Miquel Obradó

Comunicació
Ramon Figuerola
Lluís Tarrés

Economia i finances
Manel Ripoll

Secretaria
Ton Gasull

Socis
Miquel A. Almela

Activitats
Marta Malaret
Lluís Tarrés
Lluc Tost

Escola de música
Elisenda Coderch

Edifici i instal·lacions
Ricard Segura

Sala Gran
Joan Gonzàlez

1 L’organització de l’entitat 

6



2 Les sòcies i els socis

Memòria 2022 7



Les sòcies i els socis

Els socis són els agents decisoris

de l’Ateneu. Ells estableixen

l’orientació de la institució

i les prioritats amb les decisions

preses en assemblea, i amb la

seva implicació en els òrgans

de govern. També són els agents

actius de l’entitat que, amb

la seva participació, generen

un espai ple de dinamisme i activitat.

Memòria 2022
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Evolució nombre de socies i socis

462
434 417 433
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Període 2019 - 2022



Quotes 2022 

Tipus soci Quota anual Edat Cobrament

Ordinari 80 € Majors 30 anys 20 € trimestre

Centenari 52 € Majors 30 anys 13 € trimestre

Jove 30 € de 21 a 30 anys Un cop

Infantil 20 € De 9 a 20 anys Un cop

Descomptes

– 12 € anuals pel segon membre unitat familiar

– 12 € anuals per socis que paguen més de 2 quotes de seccions
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Sòcies i socis per tipologies 

433

353

23

57

Total

Memòria 2022 11

2 Les sòcies i els socis 



Arteneu 5

Balls de saló 12

Billar 21

Club Literari 20

Cor lo Pom de Flors 33

CorAggio 8

Esbart 14

Escola de Música 82

Justeatre 6

La Vall de Verç 425

Orfeó Enric Morera 66

Pastorets 65

Projecte d’Animació Lectora (PAL) 3

SEAS 352

Tertúlies 5

Nombre de membres

Memòria 2022

Nombre de membres de les seccions 
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Edifici i patrimoni 
L’any 2022 s’ha realitzat el canvi de la coberta de la Sala del Cinquantenari, amb una 
superfície total de 380 m2. Aquestes obres es van iniciar el mes de maig i van finalitzar el 
mes de juliol del 2022. El cost final de les obres va ser de 127.718 euros que es van 
finançar amb una subvenció de la Generalitat de 44.264 € (34,66 %) i amb recursos 
propis de 83.454 € (65,34 %). Es va redactar l'acta de recepció d'edifici acabat en data 7 
de juliol del 2022.

Queda pendent el canvi de cobertes de la Sala Piquet, vestíbul i locals de l’antiga 
secretaria on ara hi ha la Vall de Verç, l’Aula, Arteneu i serveis accessibles des del 
vestíbul, amb una superfície de 280m2.

Gràcies a la subvenció atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins del seu programa 
d'adquisició d'equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de 
l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya, s'han 
adquirit un nou ordinador de taula per secretaria i un ordinador portàtil per a la Vall de 
Verç.  

Durant l’any 2022 s’ha instal·lat també la nova pantalla informativa del vestíbul de baix, 
que a més pretenem utilitzar amb fins publicitaris per obtenir ingressos extres.

Memòria 2022
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Sala Gran 
La Junta de l’Ateneu, va constituir el mes d’abril un equip de treball de la Sala Gran, en el 
que participen diversos tècnics especialistes de: enginyeria, construcció, Imatge i So, 
Gestió Cultural, Teatre i membres de la junta amb el seu president.

El 25 de juliol, l’Ajuntament ens va presentar formalment el “Pla d’usos del nou Teatre 
Municipal Ateneu”, que s’ha fet amb l’ajuda de tècnics de la Diputació i després d’haver-se 
reunit amb entitats i agents culturals de Sant Just 

L’Equip de treball va presentar a inicis del mes d’agost a l’Ajuntament el document 
“Propostes de millora per la sala Gran”, en el que es fan les recomanacions 
corresponents a: accés dels materials escenogràfics al teatre, modificacions de l’espai 
tècnic, equipaments d’àudio, vídeo i il·luminació necessaris segons els diversos actes que 
es realitzin (conferències, teatre, concerts, recitals, cinema..) amb la definició dels 
standards corresponents, conexionat imprescindible preparat pels diferents actes amb la 
previsió de realitzar streaming bidireccional, una aproximació pressupostària de 
l’explotació i propostes de gestió.

Les propostes de millores de l’accés dels materials i de l’espai tècnic han estat recollides 
per l’Ajuntament amb la modificació del projecte inicial.

Els nostres tècnics Rafel Malaret i Carles Segura segueixen per la part de l’Ateneu les 
obres de la Sala Gran.

Memòria 2022
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Compte pèrdues i guanys l’any 2022
4 Aspectes econòmics 
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Concepte Import

Ingressos 322.257,68

Despeses -291.929,11

Excedent Brut d’Explotació 30.328,57

Amortitzacions -36.305,02

Excedent Explotació -5.976,45

Despeses Financeres -3.313,76

Resultat Extraordinari 5.103,26

Resultat Exersici -4.186,95



Balanç de situació l’any 2022
4 Aspectes econòmics 
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Escola de música de l’Ateneu

L’Escola de música inicià les seves activitats 

musicals i pedagògiques fa més de 40 anys, 

durant els quals l’objectiu ha estat sempre dur a 

terme un ensenyament musical seriós i actiu, 

que permet als alumnes, des dels més petits als 

més grans, assolir bons coneixements musicals.

L'Escola segueix els estudis musicals d'acord 

amb la LOGSE, però adaptant-se a les 

necessitats de cada grup-nivell, etc. Tenim 

matèries i temaris adaptats a les necessitats de 

cada alumne, ja sigui per a aprendre de cara a 

un futur professional o per a gaudir de la música 

com una afició més.

5 Escola de música 
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Professorat Escola de música 

Xavier París
Direcció musical
Piano
Llenguatge musical

Mònica Escútia
Flauta travessera i dolça
Piano
Sensibilització musical

José Miguel Galera
Guitarra
Ukelele
Llenguatge musical
Conjunt instrumental

Daniela Fumadó
Cant
Coral infantil

Adriana Lorenzo
Violoncel
Piano
Llenguatge musical

Jardiel Rodellas
Violí
Piano
Iniciació musical
Conjunt instrumental

5 Escola de música 
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Alumnes Escola de música 

72
78

57 58

82

5 Escola de música 
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Oferta educativa Escola de música 

Sensibilització i Iniciació 
musical

L'etapa de 4 a 7 anys  (4 cursos, 1 hora setmanal)

Grau Elemental de música

A partir de 8 anys en endavant (4 cursos)

Grau Mig o Professional 

(adaptat als alumnes)

A partir del 4t curs de grau elemental (6 cursos)

Instruments

Piano

Violí

Violcel

Flauta

Guitarra

Baix elèctric

Ukelele

5 Escola de música 
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Estones de clàssica 

Cicle de música clàssica que es realitza un 

diumenge al mes. Aquest és el sisè any que 

es realitza. Enguany, a partir del darrer 

trimestre, s’ha canviat la programadora 

d’aquestes activitats que ara és la Mar 

Vizoso. Han passat pel cicle un total de 280 

persones.

Delia Quartet _ 23 gener 

Blooming Duo _ 20 febrer 

Shreads of Light _ Victor Braojos _ 20 març  

La Strozzi _ 2 abril 

America! _ 15 maig 

Duo Amoria _ 16 octubre 

Duo Mediterrani _ 27 novembre

Memòria 2022
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Orquesta Barroca 

Enguany s’han realitzat dos concerts i és la sisena 

temporada que es programa. Aquest projecte es fa 

amb la coorganització de l’Ajuntament de Sant 

Just. L’assistència ha estat de 120 persones.

Grans Melodies del Barroc i 

Classicisme _ 26 març

Dibuixant el Barroc _ 2 octubre

Memòria 2022
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Música al viu 

Els concerts programats engloben varis estils: 
jazz, blues, cantautor, groove, etc. Per això, 
s’ha decidit canviar el nom del cicle.
S’han realitzat 8 concerts els quals han tingut 
lloc un divendres al mes.
Aquesta nova temporada s’ha incorporat 
servei de barra on es serveixen begudes per 
tal de donar un extra i es col·loquen taules per 
la sala. La mitjana d’assistents és de 40 
persones.

Memòria 2022
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Fèlix Rossy & Martín Meléndez _ 14 gener

Enric EZ _ 4 febrer

Gonzalo de Val Trio _ 4 març 

Santos Puertas & Los Mortales _ 1 abril

Garrofé & Logozarov _ 6 maig

Víctor de Diego Group _ 7 octubre

Volatiles Trio _ 4 novembre

Belén Bandera Trio _ 2 desembre
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La Birce

Aquest és el tercer any que es realitza 

La Birce. L’assistència als concerts ha 

estat d’unes 350 persones.

Daniela Fumadó, Nerea Koper i Roma _ 30 abril

Clara Gispert _ 7 maig 

L’Elena Gadel i Marta Robles _ 5 novembre

Memòria 2022
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Documentals del mes

Els Documentals del mes és un cicle de 

documentals que es duu a terme un divendres al 

mes a la nit.

És una activitat amb un públic molt definit i 

constant. De mitjana hi han assistit unes 25 

persones. S’ha augmentat la presència de 

cartelleria per tal de donar a conèixer aquesta 

activitat a la gent.

Arica _ 28 gener

En el llindar _ 25 febrer

Curvy Crew _ 25 març

Rock per mil _ 25 abril

Mil incendis _ 12 juny

El secreto del doctor Grinberg _ 30 

setembre

Rebellion _ 28 octubre

Estimada Sara _ 11 novembre

Karaoke Paradise _ 9 desembre

Memòria 2022
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Cinexic

Nova activitat iniciada a la tardor del 2022. És un 

cicle de cinema infantil en llengua catalana 

organitzat per Òmnium al qual diferents sales de 

cinemes i ateneus s’hi sumen.

Forma part del conjunt de noves activitats 

organitzades des de la Junta amb l’objectiu 

d’apropar nous públics a l’Ateneu. En aquest cas, 

les pel·lícules del Cinexic van adreçades a infants 

entre 3 i 8 anys aproximadament. Com al·licient per 

fer més atractiva l’activitat, s’ofereixen paperines 

de crispetes per tots els infants que ho desitgen.

La resposta a aquestes primeres pel·lícules ha 

estat força bona amb una mitjana de 50 persones.

El regal de la Molly Monstre _ 1 octubre

Binti _ 19 novembre

Pippi i el senyor sense son + El viatge de 
Bu _ 3 desembre

Memòria 2022
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Activitats familiars

“Pirates de Terra endins” es va programar sota el 

paraigües de les Festes de Tardor. Això va fer que 

hi hagués molta afluència de públic a l'Ateneu i que 

moltes famílies hi entressin per primera vegada. 

L'espectacle va agradar molt. 

“Explorant l'Àfrica” va ser un taller participatiu que 

es va fer a la plaça. Antoni Malaret i Amigó. Molt 

ben conduït per la santjustenca Elisa Linares, va 

fer cantar i ballar els nens i nenes i les famílies que 

hi van participar.

Pirates de Terra endins - Companyia Sgratta _ 

23 octubre

Explorant l'Àfrica - Elisa Linares _ 20 

novembre

Memòria 2022
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Casals d’estiu de teatre

Els Casal d’Estiu de Teatre és la tercera vegada 

que es realitza a les instal·lacions de

l’Ateneu. Aquest té lloc durant 5 setmanes: la 

darrera de juny i les quatre de juliol.

Aquesta activitat organitzada per l’Ateneu i del grup 

de Teatre el Tamboret, està gestionada per 

l’associació Infantil Patim Patam.

Enguany hi ha hagut 80 nens i nenes de la 

població.

Assemblea socis  2023Memòria 2022
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Festa Major de l’Ateneu

Va tenir lloc els dies 27, 28 i 29 de maig.

Els espectacles “Petit Marremangu” de Pep 

Callau, “L’Atzar” de Pepa Plana i el musical “L’

última nit del Chipi” van aconseguir ampliar el 

públic habitual i fer venir famílies que 

normalment no participen als actes de la 

nostra entitat. El Memorial Santi Solano va 

acollir amics, amigues, socis i sòcies de 

l’Ateneu. I va ser la pel·lícula Alcarràs, la que 

va obligar a doblar sessió degut a l’èxit de 

públic, fins i tot provinent de poblacions veïnes.

Aquests actes van ser la part més innovadora 

del programa acompanyats pels més 

tradicionals de la festa on acudeix el públic fidel 

de l’Ateneu majoritàriament vinculat a alguna 

secció, com són la Inauguració de la Festa 

Major amb copa de cava i de l’exposició 

d’Arteneu, l’Estona de Poesia on aquesta any 

es va presentar el premiat llibre de poesia 

“Eixam de Claus” de Joan Urpinell, o la ballada 

de sardanes amb cobla i el vermut del soci i 

sòcia amb els atorgaments habituals dels pins 

de 25, 50 i plaques de 75 anys

Memòria 2022
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Festa Major de l’Ateneu
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Festa Major de l’Ateneu
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Sant Just canta

Per primera vegada es reunien tots els grups 

corals que hi ha a Sant Just. Això va ser tot un 

èxit, ja que tots finalment van estar presents. 

També va ser un èxit l’interès que l’acte va 

despertar reflectit amb l'afluència de públic. La 

plaça es va omplir de gom a gom d’un públic 

força variat gràcies a la diversitat també dels 

grups.

La trobada, realitzada el 9 d’octubre a la plaça 

Antoni Malaret, va permetre conèixer-nos tant 

a nivell personal com per l’estil de música que 

canta cada grup. Sabem que Sant Just Canta 

va crear sinèrgies que han propiciat 

actuacions conjuntes de diferents corals. 

Memòria 2022
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Sant Just al carrer
El dia 23 d’octubre es va participar al Sant Just al Carrer amb una carpa gran per encabir 

totes les seccions que té l’entitat. Totes van col·laborar aportant imatges i publicitat, 

participant en el muntatge, fent torns per estar informant al públic o actuant, com va fer un 

petit grup de sensibilització musical de l’Escola de Música. Valorem la participació molt 

satisfactòriament i pensem que cal estar-hi presents.

Memòria 2022
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Pessebre a l’Ateneu
Per primera vegada, es va construir un pessebre al vestíbul d’entrada de l’Ateneu. Fer un 

pessebre és un projecte que pretén tenir continuïtat anual. El pessebre de 2022 va ser una 

proposta de la junta a Arteneu i, conjuntament, van dissenyar la proposta. A unes persones 

els va agradar la instal·lació, a altres no, i n’hi va haver qui els va deixar indiferents. Ja ens 

està bé. Seria bo generar expectativa i que el proper Nadal la gent esperi el nou pessebre.

Memòria 2022
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Activitats i assitència

14

7

22

Total 45

Assemblea socis  2023Memòria 2022
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Activitats i assitència

645

830

1420

Total 2935

Memòria 2022
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7 Seccions i grups
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Club Literari 
El Club Literari és fruit de la maduresa i el creixement del Club de Lectura de l'Ateneu, que amb una 

antiguitat de més de 8 anys ha esdevingut un referent al món literari de Sant Just.

Un grup de quatre socis elabora el projecte del Grup Club Literari i el presenta a la junta al mes de juny 

que n’autoritza la seva creació i la propera Assemblea General ratificarà la seva existència .

Finalitat del Club

Crear un espai de trobada per a tothom interessat en la cultura, la literatura i la lectura.

Activitats realitzades a partir del mes de setembre

Club de Lectura de ficció: sessió el primer dimarts del mes, 11 sessions.

Presentacions de llibres: 1969 d’Eduard Màrques _ 10 de novembre

Dimarts literaris: visites a les exposicions Marguerite Duras i De Proust a Marsans, a la recerca del temps 
perdut. 

Espectacles literaris: Les germanes Brontë, un viatge fotoliterari _ 25 de novembre

Accions solidàries: recital de poemes de nadal a la residència Nuestra Señora de Lourdes _ 16 de 
desembre

42Memòria 2022
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Club Literari 
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Cor lo Pom de Flors 

Activitats

Cantada caramelles per carrers i places de Sant Just _ 23 i 24 d’abril

Participació 41a. Trobada de caramelles a Sant Bartomeu de Casserres _ 8 de maig

Concert de fi de curs amb la participació de la coral de la ONCE, 6 punts i veus _ 18 de juny

Participació al “Sant Just canta” _ 9 d’octubre

Concert a l'Església de Sant Joan Evangelista de l’Hospitalet. Dia 15 d’octubre i dies 23 i 24 d’abril

Participació i cantada a Sant Just al carrer _ 23 d’octubre

Concert de la setmana de la patrona amb la participació de la Coral infantil de l’Escola de Música 
de l’Ateneu i la coral “La Llanterna de Súria” _ 26 de novembre

Concert de Nadal a la Llar Ntra. Sra. de Lourdes _ 18 de desembre

44Memòria 2022
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Cor lo Pom de Flors 
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CorAggio
Som un cor jove de 8 noies que assagem els dijous de 21:00h a 21:30h a l'Escola 

de Música de l'Ateneu. Les nostres preferències musicals -i així es plasma al nostre repertori- van 

des del gènere pop al rock, en català i anglès.

Les actuacions acostumen a ser participacions a actes institucionals de Sant Just (dates 

commemoratives, exposicions, inauguracions…), a fires comercials i festes tradicionals del poble, i 

als concerts d'altres formacions corals de Sant Just.

46Memòria 2022
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Actuacions

Inauguració de l’exposició “Emocions Infantils” d’Oxana Akosta a Can Ginestar _ 3 març

Festa del Comerç _ 8 maig

Centre Social el Mil·lenari _ 12 maig

Acte Solidari” Veus per la pau - Sant Just per Ucraïna” _ 20 maig

Acta d’obertura de la Festa Major de l’Ateneu de Sant Just _ 27 maig

Participació en l’acte per l’1 d’octubre al Casal de Joves _ 1 octubre



CorAggio
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La Vall de Verç

Activitat habitual

- 10 edicions regulars de la revista. Tiratge habitual: 520 exemplars.

- 1 edició amb un tiratge especial adreçat als socis/es de l’Ateneu que encara no són 

subscriptors, demanant-ne l'adhesió a la revista. Tiratge 800 exemplars

- 417 subscriptors, dels quals 112 (26,85%) són socis de l’Ateneu.

Debats de La Vall de Verç

Debats sobre temes d’interès local, amb la presència de 3 ponents amb punts de vista diversos.

- L'Ateneu en la seva cruïlla: renovar-se o morir? _ 3 de febrer _ 77 visualitzacions online

- Joves al poder: rebels o porucs? _ 26 de maig _ 26 visualitzacions online

- L'habitatge a Sant Just: conservar les arrels o haver de marxar? Ajornat per la renúncia de darrera hora 

de dos dels ponents.

Consell de Direcció

Al llarg de l’any es va constituir el Consell de Direcció, format per Teresa 

Reverter i Josep Lluís Gil.

48Memòria 2022
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La Vall de Verç
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Orfeó Enric Morera

L’Orfeó a finals d’any l’integraven 48 cantaires que han realitzat 40 assajos

conduits per el director David Pastor i el sots director Joan Pascual

Concerts 

Musicoral de l’Aniversari _ 3 d’abril a Sant Just

Veus per la Pau _ 20 de maig al Casal de Joves a Sant Just

Concert de Final de Curs amb CorAggio i Son de l’Havana _ 26 de juny a Sant Just

Diada Nacional de Catalunya Cantada en el Parc Pau  _11 de setembre a Sant Just 

Sant Just Canta  _ 9 d’octubre a Sant Just  

Concert de la Patrona amb CorAggio i la Coral Cantaires de Caldes _ 20 de novembre a Sant just

Concert de Nadal a l’església parroquial amb Santi Vilarrubla i CorAggio  _ 25 de desembre a Sant Just
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Orfeó Enric Morera
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Pastorets

L'any 2022 els Pastorets vam retornar a la normalitat, després d'un 2020 sense actuacions 

i un 2021 amb fortes restriccions.  La celebració del 10è aniversari, que s'havia d'haver fet 

l'any passat, va prendre forma amb l'edició d'un CD amb les cançons més significatives de 

l'espectacle, un esforç col·lectiu per deixar constància de la feina feta en el terreny 

musical.

El 2022 no es van poder fer els Laberints (infantil i d'adults) que es realitzaven cada any 

per la Festa Major; per manca de recursos humans vam preferir no fer res a baixar 

excessivament el llistó que havíem fixat anys anteriors.  Enguany mirarem de veure si els 

podem recuperar.

Les representacions dels Pastorets van tenir un èxit semblant al dels anys anteriors, amb 

una assistència d'uns 600 espectadors que, en general, van valorar molt positivament els 

canvis fets.
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Pastorets
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SEAS 
Butlletí: publicació bimestral en format imprès i en pdf de contingut excursionista i d’
àmbit divers.
Biblioteca: manteniment i millora constant del fons bibliogràfic i de mapes cartogràfics.
Concurs fotogràfic: celebració al setembre del Concurs Fotogràfic anual amb uns 
participants que oscil·len d’un any a altre entre 14 i 33.
Sopar de Motxilla: al setembre es fa un Sopar de Motxilla on els assistents es porten de 
casa el sopar i s’aprofita per fer la presentació de la nova temporada d’activitats, es fan 
els reconeixements als socis que han fet 25 i 50 anys de soci i es lliuren els premis del 
Concurs Fotogràfic.
Pessebre de la SEAS: des de l’any 1967 la SEAS posa cada any el pessebre en un cim 
de Catalunya. El Pessebre està fet pel soci Joan Gómez i actualment és biodegradable.
Cicles de conferències: des de l’any 1975 ininterrompudament la SEAS organitza un 
cicle anual de conferències relacionades amb excursions, que es fan a l’Ateneu un 
divendres al vespre i sense cost pels assistents. 
Sender de Petit Recorregut: estem a càrrec del manteniment del PR C-164 Sant 
Just-Collserola,  que recorre la nostra vall.
Cicle d’audiovisuals: sessions amb projecció de films, documentals o recull d’imatges 
relacionats amb el món excursionista que contempla també aportacions dels socis que 
ens expliquen les seves pròpies experiències de muntanya. 
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SEAS 
Excursions de periodicitat mensual 
Matinals: una excursió durant un matí de diumenge i relativament propera al poble amb 
una participació mitjana de 15 assistents.
Excursions fent ús d’autocar:  de dia sencer en diumenge i relacionada amb un cicle 
d’excursions amb una participació mitjana actual de 33 assistents.
Secció Infantil: excursions amb monitors i una vegada al trimestre amb famílies. 
Actualment hi ha 32 socis infantils.
Secció Jove: excursions i sortides de caire molt divers d’un o dos dies. La mitjana del 
darrer any ha estat de 8 assistents.
 
Activitats de periodicitat anual
Sortida a la neu: cap de setmana fent esquí de muntanya i alpí i raquetes. Enguany 
10a edició. 
Mitja Desvern: cursa de muntanya per Collserola d’un dia
Marxa de Regularitat: caminada de regularitat a diversos indrets del país. Cada cinc 
anys es va a Collserola. Enguany 45a edició. 
Sortida de Veterans: cap de setmana a un cim i indret del Pirineu. Enguany 38a. edició
Excursió d’estiu al Pirineu: cap de setmana a un indret del Pirineu fent cim i travessa
Sopar de Lluna Plena: es programa en una nit de lluna plena i s’acaba fent un sopar al 
restaurant del lloc escollit. Enguany 14a edició. 

55Memòria 2022

7 Seccions i grups 



SEAS 

Relacions institucionals

- Col·laborem amb Ràdio Desvern en un programa propi mensual

- Formem part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

(FEEC)

- Formem part de la Vegueria del Baix Llobregat. El soci Lluís Solé n’és 

president

- Participem en els Consells de Cultura i de Medi Ambient amb 

l’Ajuntament

- Som membres del Consell Consultiu de Collserola

- Estem associats a Mountain Wilderness Catalunya

- Estem adherits a la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

- Mantenim contactes periòdics amb l’Ajuntament per endegar iniciatives 

que condueixin a la millora i recuperació de la riera de Sant Just i el seu 

entorn mediambiental
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Tertúlies
Cicle de presentacions d'un tema d'actualitat amb debat final sobre temes d’actualitat 

en els àmbits de les humanitats, l’economia i sociologia, la ciència i la tecnologia, art,..

Les conferències tenen lloc a la Sala Piquet el tercer divendres del mes, de 8 a les 

9.30h del vespre.

Després de la conferència els assistents poden compartir el sopar amb el ponent i 

continuar parlant del tema.

Públics de l’activitat

Activitat gratuïta i oberta a tots els santjustencs, siguin o no siguin socis de l’Ateneu

Participant majoritàriament persones de més de 60 anys.

L’assistència mitjana per sessió son unes 30 persones, en alguna conferència hi han 

participat 50 persones
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Tertúlies
Gener, divendres 21
Canvis en el mercat de treball i precarietat laboral _ Ramon Alos

Febrer, divendres 18
El català d’avui: dues visions _ Enric Gomá i Pau Vidal

Març divendres 18
L’enigma Rus _ Xavier Roig

Maig, divendres 20
El feminisme ara: on som, propostes i dificultats _ Marina Subirats 

Setembre, divendres 16
L’extrema dreta populista a Europa. Un exercici comparatiu _ Ferran Gallego 

Octubre, divendres 21
Núria Feliu, un recorregut per la seva trajectòria _ Fermi Puig

Novembre, divendres 18
El món de l'edició en català – Miquel Adam

59Memòria 2022

7 Seccions i grups 



Tertúlies
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8 Comunicació i difusió
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Actualització de la imatge de l’Ateneu

Exemples reals d’aplicació

    Agenda                 Cartes                         Roll-ups
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Festa Major

Díptic i bustiada
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Cartelleria
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Imatges i cartelleria
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Tríptics d’activitats trimestrals
4t trimestre 2022

Preparació i model díptic del 2023 Flyer bustiada
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Creació nova imatge de grup

Cartells i imatge Club Literari
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Ateneu al món digital
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1. Conceptualització de l'estratègia a seguir en la comunicació (digital i física).

2. Aplicació del protocol de les difusions digitals.

3. Endrecem i impulsem les xarxes amb tècniques actualitzades per generar més circulació aplicant 

la nova imatge. Agafant de referència l'Instagram on aquest 2022 hem augmentat un 30% els 

seguidors.

4. Canals de difusió digitals: Whatsapp / Instagram / Mail / Facebook / Twitter

5. Contractació de la FAC, perquè comenci a crear la nova web, que estarà llesta en el 2023.

6. Adaptació de la pàgina web, a la nova imatge corporativa



Ateneu en el mon digital

Xarxes socials a 31 de desembre

Xarxes Seguidors 

Instagram 1058

Twitter 1018

Difusió setmanal de les activitats

Mitjà Enviaments

Correu electrònic 722

WhatsApp 236
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9 Construint l’Ateneu
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Construint l’Ateneu 
    

71Memòria 2022

9 Construint l’Ateneu 

Tota obra humana no deixa mai d’estar en construcció, i l’Ateneu no n’és una excepció. Molts tenim 
present la fotografia dels primers socis construint l’Ateneu de forma literal, amb maons a les mans i 
aixecant parets, d’això fa més d’un segle. I seguim construint. 

Ara ja no son maons, sinó que construïm amb la voluntat de fer de l’Ateneu una expressió cultural 
compartida. Una cultura on ens reunim els que ballen amb els que juguen al billar, els que assagen 
una obra, amb els que s’inicien en el món de la música, els que porten el cant coral a la sang amb els 
que pinten o els que descobreixen el país a través de l’excursionisme o els que fan comunicació...  i 
així fins 15 seccions i 433 socis i sòcies.  

Aquest darrer any hem obert molts fronts interns i externs, hem endreçat, hem obert portes I 
finestres, s’han creat activitats noves, hem demostrat que l’Ateneu sap bategar amb llum pròpia pels 
socis, pels usuaris i per tota la comunitat.  

Ara caldrà fer un pas endavant i imaginar-nos a nosaltres mateixos en el futur, i per a això hi som 
convocats tots i totes, per imaginar, per debatre, per construir l’Ateneu del futur, aquell que bategui 
amb la mateixa intensitat com ho ha fet fins ara i s’adapti als canvis dels temps. 

Perquè el futur l’escriurem tothom,  tothom sereu cridats a seguir posant maons.  

Ateneu 2050, el proper pas.



10 Col·laboració amb altres entitats
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Col·laboració amb altres entitats 
    • Acadèmia Catalana de Cinema
    • Ajuntament de Sant Just Desvern
    • Aula Universitària de Gent Gran d’Esplugues de Llobregat (AUGGE)
    • Biblioteca Joan Margarit
    • Cal Llibreter
    • Celler de Can Mata
    • Centre d’Estudis Santjustencs
    • Coordinadora d’Associacions per la a Llengua Catalana (CAL)
    • Direcció General d’Execució Penal a la comunitat i Justícia Juvenil          
(Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya).
    • Docs Barcelona
    • Escoles públiques de Sant Just
    • IES de Sant Just Desvern
    • Òmnium Cultural 
    • On Air Jazz Series
    • Parròquia dels Sants Just i Pastor
    • Penya Blaugrana de Sant Just Desvern
    • Ràdio Desvern
    • Residència Nostra Senyora de Lourdes de Sant Just Desvern
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Col·laboració amb les federacions
    • Federació d’Ateneus de Catalunya

    • Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

    • Federació de Cors de Clavé

    • Federació Catalana d’Entitats Corals

    • Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalu
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