
Programació subjecta a canvis.  Per a més seguretat consulteu el web de l'Ateneu (www.ateneudesvern.cat).   Si voleu rebre aquesta informació per WhatsApp, 

sol·liciteu-ho enviant un missatge (WhatsApp) al 693 79 43 20.

diumenge
a les 07:00 h.

Romanyà i Puig d'Arques

12 Parador de Sant 

Just La Selva  -  Organitza: SEAS  -  Més informació a la pàgina web de la SEAS.
febrer 2023

dissabte
 

Secció infantil SEAS: Collserola

11  
Organitza: SEAS  -  Més informació a la pàgina web de la SEAS.

febrer 2023

divendres
a les 22:00 h.

Música al viu: JOANA DE DIEGO TRIO

10 Sala del 

Cinquantenari Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu.  -  Entrada general 12€; socis/es Ateneu 10€; menors de 30 

anys 8€febrer 2023

divendres
a les 20:00 h. Conferència: "Mercè Rodoreda, escriptora 

nòmada"10 Sala Piquet
A càrrec de Marta Nadal  -  Organitza: SEAS  -  Entrada lliure.

febrer 2023

dilluns
a les 20:00 h.

Club de lectura

7 Sala d'Assaig Lectura i discussió de novel·les recentment editades en català i altres llengües, amb varietat de 

temàtiques i estils literaris.  -  Organitza: Club Literarifebrer 2022

dimarts
a les 17:00 h.

Ruta literària: Montserrat Roig

31 Porta central de 

l’edifici històric 

de la Universitat 

de Barcelona

Una esplèndida passejada per llocs de la ciutat que ens acosten a la vida i obra de 

l'escriptora.  -  Inscripció: clubliterariateneu@gmail.com o bé a la secretaria de l’Ateneugener 2023

dissabte
a les 07:00 h.

Sortida a la neu

28 Aparcament 

Escola Montseny Sortida de dos dies.  -  Organitza: SEAS  -  Més informació a la pàgina web de la SEAS.
gener 2023

Properes activitats  /  gener 2023 - febrer 2023

24/01/2023

divendres
a les 20:00 h. Documental del mes: "Maija Isola. Ella, el color i la 

forma"27 Sala del 

Cinquantenari Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.  -  Preu 7 €. Socis de l'Ateneu 5 € .
gener 2023



Programació subjecta a canvis.  Per a més seguretat consulteu el web de l'Ateneu (www.ateneudesvern.cat).   Si voleu rebre aquesta informació per WhatsApp, 

sol·liciteu-ho enviant un missatge (WhatsApp) al 693 79 43 20.

dissabte
a les 18:00 h.

Cinexic: "Al sostre del món"

25 Sala del 

Cinquantenari Organitza: Ateneu i Omnium  -  Entrada lliure
febrer 2023

dissabte
 

Secció Jove SEAS: Sortida a la neu amb raquetes

25  Excursió de 2 dies  -  Organitza: SEAS Jove  -  Més informació a l'instagram: 

@secciojove.seasfebrer 2023

divendres
a les 20:00 h.

Documental del mes: "Un viatge de marbre"

24 Sala del 

Cinquantenari De Sean Wang.   -  Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.  -  Preu 7 €. Socis de 

l'Ateneu 5 € .febrer 2023

diumenge
a les 19:00 h.

Estones de Clàssica: "Sons del barroc"

19 Sala del 

Cinquantenari Organitza: Ateneu  -  Entrada general 12€; socis/es Ateneu 10€; menors de 25 anys 7€; alumnes 

Escola de Música gratuïtfebrer 2023

diumenge
a les 07:30 h.

Matinal al turó de l'Escletxa de Castellbell

19 Aparcament 

Escola Montseny Bages  -  Organitza: SEAS  -  Més informació a la pàgina web de la SEAS.
febrer 2023

dissabte
a les 10:00 h.

Campionat de Billar 

18 Billar Ateneu
Organitza: Billar

febrer 2023

divendres
a les 20:00 h. Tertúlia: "El mercat especulatiu del gas a Europa: 

efectes en el preu de l'energia"17 Sala Piquet
A càrrec d'Andreu Missé  -  Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.  -  Entrada lliure

febrer 2023

Properes activitats  /  febrer 2023

24/01/2023

diumenge
a les 10:00 h.

Cursa d'orientació familiar

12 Plaça Antoni 

Malaret i Amigó Inscripció prèvia. Oberta a famílies amb nens de fins a 6è de primària i a grups de nois i 

noies a partir de 12 anys. Grups de 2-4 persones.  -  Organitza: Ateneufebrer 2023


