MEMÒRIA 2016
L'Ateneu i les seves seccions han tingut una activitat constant al llarg de l'any 2016.
Classes, cursets, concerts, representacions teatrals, excursions, conferències, tertúlies,
audiovisuals, documentals, balls, exposicions, presentacions de llibres, recitals, etc... han
configurat una programació completa que detallem exhaustivament al final d'aquesta
memòria. Però com ja hem dit altres cops, paral·lelament a l'activitat visible, hi ha una
altra activitat que no es veu, més grisa, més burocràtica, però del tot necessària per al bon
funcionament de la casa. Us l'exposem tot seguit.
L'Ateneu va començar el 2016 amb 443 socis, i al llarg de l'any es van produir 22 baixes i
27 altes, amb la qual cosa va tancar l'any amb 448 socis. De les baixes, 9
lamentablement ho van ser per defunció.
L'any 2016 ha estat l'any de la maduració del projecte de rehabilitació de la nostra seu. Si
recordeu, tot va començar fa uns anys amb un projecte per a fer un espai per tal que el
Cau pogués instal·lar-se a l'Ateneu. A partir d'aquí va sorgir la necessitat d'obtenir la
llicència d'activitats de l'Ateneu -que avui encara no en té- i per tal d'obtenir l'esmentada
llicència calia adequar l'edifici a les normes de seguretat vigents. Es va fer un projecte en
col·laboració amb l'Ajuntament i a partir d'aquí s'han anat succeïnt els passos (reunions
amb l'Ajuntament, reunions amb els tècnics, revisió de la situació de l'edifici a nivell de
registre de la propietat i cadastre, etc, etc,... Aquesta ha estat, sens dubte, la tasca que ha
ocupat més temps al llarg de l'any als membres del Comitè Executiu. La necessitat i la
urgència de fer les obres s'han vist agreujades, a més, per la reducció de l'aforament de la
Sala del Cinquantenari a 56 persones. La situació actual, resumida molt breument, és
que disposem d'un projecte executiu de la totalitat de les obres que cal fer, que s'està a
punt d'entrar el projecte a l'Ajuntament (possiblement el dia de celebració de l'Assemblea
ja s'hagi fet), que en breu començarà la primera fase de les obres (consistent a crear una
nova escala d'emergència) i que s'està acabant de negociar amb l'Ajuntament l'operació.
Ens hagués agradat convocar per al mateix dia l'Assemblea Ordinària i una Assemblea
Extraordinària per refrendar el projecte, però encara haurem d'esperar una mica per
celebrar aquesta Assemblea Extraordinària.
L'any 2016 ha estat, novament, un any de continuïtat pel que fa a la programació
d'activitats: hem mantingut el cicle de Jazz que fem conjuntament amb On Air Jazz Series
i les projeccions del Documental del mes que fem en col·laboració amb Paral·le 40. Al
llarg del primer semestre es va fer també algun espectacle del cicle d'Espai A, cicle que ja
no tindrà continuïtat perquè el Departament de Cultura així ho ha anunciat; en endavanrt
substituirem els espectacles d'Espai A per altres de similars.
També va ser un any de continuïtat quant a la temes laborals. Una nova denúncia,
suposem, va provocar una visita de la inspecció de treball, inspecció que va verificar la
correcció de la situació laboral del personal de l'Ateneu. Ens van fer modificar la tipologia
d'un parel de contractes i ens van sancionar, això sí, per no tenir el Pla de Seguretat.
Aquest era un dels temes pendents de solucionar que tenia l'Ateneu, i vam haver de fer-hi
front immediatament mitjançant la contractació d'una empresa especialitzada.
El mes de gener va començar amb la feina que representa els pagaments de les butlletes
premiades de la Grossa de Cap d'Any; recordem que la Grossa havia acabat en 8 i això
significava que es tornaven es diners jugats. També es van dedicar esforços a preparar
les justificacions de les subvencions del 2015 i es van presentar les noves quotes que
havien de pagar les seccions o grups per l'utilització dels espais de la casa. Es va

presentar un sistema que té en compte el tipus d'espai (exclusiu o compartit) i les hores
d'utilització dels espais compartits. Com a resultat del sistema de càlcul s'obtenen unes
quotes força simulars a les que hi havia, la qual cosa demostra que el sistema ja es devia
basar en criteris similars. A més, però, s'ha afegit una penalització als grups que tenen
membres que no són socis de l'Ateneu (SEAS i Cor) i una bonificació a aquells
grups/seccions que aporten més socis actius a l'entitat.
El mes de febrer vam estrenar un nou equip de so a la Sala del Cinquantenari, la qual
cosa es va anunciar a l'Assemblea. Està format per un parell d'altaveus autoamplificats
que estan instal·lats permanentment, una taula de control digital i un parell d'altaveus de
retorn, també autoamplificats, que només s'instal·len si el muntatge ho requereix. A més,
es va comprar un altaveu independent autoamplificat per a ús regular. També es va posar
un termostat a la Sala del Cinquantenari i es van iniciar els tràmits per canviar-hi el
cortinatge; més endavant, però, i donada la proximitat de les obres, es va creure oportú
aparcar el tema de les cortines fins finalitzar les obres.
També va ser el mes de febrer que, en demanar una certificació de càrrecs al
Departament de Justícia de la Generalitat, vam veure que en la certificació deia que els
càrecs de la Junta vencien el 2016, quan si tenim en compte que es van escollir el 2014 i
que la seva durada és de 4 anys, el venciment real és l'any 2018. Vam fer la reclamació
pertinent al Departament de Justícia que va procedit a corregir el seu error i emetre una
certificació correcta.
El mes de març van iniciar els seus treballs les Comissions que trebalen per a la
celebració del Centenari de l'Ateneu . Hi ha un parell de Comissions en marxa, la de les
activitats de celebració del Centenari i la del Llibre del Centenari, que serà una
Miscel·lània del Centre d'Estudis. Va ser aquest mes, també, que vam tenir el projecte
definitiu de les obres a les nostres mans i, a la vista del seu pressupost, uns 800.000
euros, quan van començar les primeres negociacions serioses amb l'Ajuntament, tot
plantejant la possibilitat de vendre la Sala Gran.
El mes d'abril va posar-se de manifest una nova obligació legal que teníem, la de
sol·licitar a totes les persones que treballen amb menors el certificat negatiu de delictes
sexuals. En el cas de l'Ateneu l'afectació principal és l'Escola de Música (professors,
personal administratiu i de neteja), però també afectava Pastorets. En els casos de
persones que no tenien encara el certificat, l'Ateneu va fer una gestió centralitzada per
obtenir tots els certificats.
Va ser ja el mes de maig quan es va establir que les celebracions del Centenari anirien del
dimecres 28 de juny del 2017, just el dia que farà 100 anys del sopar homenatge a Manel
Garcia Solà, promotor de l'Ateneu i primer president, i el dissabte 16 de junt de 2018, dia
en que farà 100 anys de la constitució de l'entitat. La inauguració oficial dels actes del
Centenari es farà amb un sopar el 28 de juny i acabaran amb un acte més institucional el
16 de juny del 2018, acte al qual ja s'han invitat el President de la Generalitat, el Conseller
de Cultura, l'Alcalde de Sant Just i el Regidor de Cultura.
El mes de maig es van fer algunes actuacions relatives a seguretat; es van comprar nous
extintors (per adequar-nos a la normativa) i es va posar la senyalització que mancava.
Tambe es va acordar amb l'Ajuntament la pròrroga del contracte de la Sala Gran, que
vencia el mes de setembre, per tal de donar temps per finaitzar les negociacions en curs.
La darrera setmana de maig, com és habitual, es va celebrar la Festa Major de l'Ateneu
amb poca assistència, tot s'ha de dit, d'associats.

En arribar a juny l'activitat comença a ralentitzar-se. No va haver-hi res de destacable,
només l'inici de les converses amb el Bar per tal d'acordar la renovació del contracte de
lloguer que vencia el mes de setembre. A part d'això, la Junta va haver de demanar a
l'ANC que ajornessin un acte que tenien previst ja que hi participava un polític conegut i
estàvem en període de campanya electoral; l'ANC va ajornar l'acte.
El mes de juliol tampoc va portar-nos novetats. És un mes en què es treballa en la
programació del curs següent i, en conseqüència, part de les tasques a què es dedica la
Junta són relacionades amb el programa d'activitats. A nvell de Junta es va debatre sobre
la conveniència de seguir endavant amb la programació proposada malgrat l poca
assistència d'espectadors que tenim moltes vegades. Es va valorar que cal seguir perquè
lAteneu ha de ser un focus de cultura.
Va ser el juliol, també, que l'Ateneu va recuperar uns documents que havien estat molts
anys dipositats a l'Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca. Es tracta d'uns documents on
es justifiquen els ingressos i despeses d'un acte que va haver-hi l'any 1937. Els
documents es van retornar en un acte institucional que es va celebrar a l'Arxiu Nacional
de Catalunya.
Passat l'estiu vencien els contractes de lloguer de la Sala Gran i del bar. Pel que fa a la
Sala Gran es va acordar amb l'Ajuntament la pròrroga del lloguer amb les mateixes
condicions, en espera de les futures negociacions. Quant al restaurant es va fer un
contracte per 10 anys amb un petit increment a partir de l'1 de gener de 2017 i un segon
increment del 10% al cap de cinc anys (aquests increments són a part de l’IPC). També es
va renegociar el tema del consum d’aigua i a partir d’ara, el llogater se’n farà càrrec del
90% del rebut. Es va fer saber al llogater que en el moment que s’iniciïn les obres el pati
quedarà afectat, però es treballarà perquè aquestes no afectin els mesos en què està
obert.
El mes de setembre es va tenir coneixement que la Generalitat estava a punt d'obrir una
línia de subvencions per a obres en entitats, i es va decidir presentar el projecte de la
primera fase, és a dir, de la nova escala d'emergència. Es va acordar que la tramitació la
fes la Federació d'Ateneus ja que encara que això suposi un petit cost, la seva
experiència ens estalviaria feina i ens donaria més possibilitats d'èxit.
El setembre, també, es va demanar una subvenció per poder tenir un jove adscrit a la
«Garantia Juvenil» que ens fes una web nova. Malgrat la col·laboració del Servei
d'Ocupació de Catalunya, que ens va estar ajudant a cercar joves que complissin les
condicions, no va ser possible trobar-ne cap que correspongués al perfil demanat, i quan
va arribar la data límit de contractació vam haver de renunciar a la subvenció.
El mes d'octubre es va fer la declaració dels arxius de dades davant l'Agència de
Protecció de Dades, deixant aquest tema també arreglat. En el cas de l'Ateneu els arxius
són de nivell 1, és a dir, els de continguts més elementals, i la seva declaració era l'últim
gran tema pendent de l'administració de l'Ateneu.
A l'octubre va ser quan vam rebre una carta certificada on els serveis tècnics de
l'Ajuntament ens notificaven que l'aforament de la Sala del Cinquantenari passava a ser
de 56 persones. Aquesta limitació ens va sorprendre molt degut a què precisament
l'Ajuntament és coneixedor de tot el que estem preparant per resoldre els temes de
seguretat i va provocar un cert malestar que es va fer arribar als regidors de l'Ajuntament.
Com a conseqüència d'aquesta limitació es van haver de reprogramar un seguit d'actes

que ja teníem anunciats a la Sala Gran, tasca per a la qual vam poder comptar amb
l'ajuda de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Justeatre i Pastorets van ser els més
afectats.
El 24 d'octubre, la Maria Camps i en Lluís Menoyo van fer lliurament a l'arxiu de l'Ateneu
de tota la documentació que tenien de l'escola de l'Ateneu. Va ser un acte senzill al qual
es va invitar al Regidor de Cultura, Sergi Seguí, i al responsable de l'arxiu municipal, Jordi
Amigó.
El mes de novembre es va fer una nova declaració a l'Agència de Protecció de Dades,
corresponent, aquest cop, a les imatges que enregistra la càmera de seguretat que hi ha
instal·lada al vestíbul. També, dins d'aquest mes, vam ser convocats pels tècnics de
l'Ajuntament que es van excusar per la manera com se'ns va comunicar l'aforament de la
Sala del Cinquantenari.
El mes de desembre va arribar amb bones notícies. La Generalitat ens va concedir
61.000 euros de subvenció per les obres de l'escala, essent l'Ateneu una de les entitats
de Catalunya que ha rebut una xifra més elevada. Creiem que en aquest cas el tren ens
ha agafat en l'andana correcta, ja que el nostre projecte és un projecte en ferm (vam
haver de presentar-lo íntegrament) i no només un projecte presentat corre-cuita en
anunciar-se la subvenció. La concessió d'aquesta subvenció va premetre'ns decidir de
tirar endavant la primera fase de les obres, la nova escala d'emergència.
Durant l’any 2016 l’Ateneu va col·laborar amb diverses entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Just Desvern
Centre d'Estudis Santjustencs
Coordinadora d’Associacions per la a Llengua Catalana (CAL)
Parròquia dels Sants Just i Pastor
Penya Blaugrana de Sant Just Desvern
On Air Jazz Series
Agrupació Sardanista de Sant Just Desvern
Escoles Públiques de Sant Just Desvern
Residencia Nostra Senyora de Lourdes de Sant Just Desvern
Agrupació Fotogràfica Sant Just
Celler de Cant Mata de Sant Just Desvern
Centre Cultural l’Avenç d’Esplugues de Llobregat
Federació d’Ateneus de Catalunya
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Federació de Cors de Clavé
Federació Catalana d’Entitats Corals

Sant Just Desvern, 1 de febrer de 2017

Activitats 2016
08/01/2016

a les 20:00 h.

Sala Piquet

Conferència: «Receptari de plantes medicinals en el costumari santjustenc»
A càrrec de Daniel Cardona - Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”
08/01/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: Gorka Garay Trio
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
10/01/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió als Cingles de Bertí (Vallès Oriental)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
15/01/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Tertúlia: «Podrà la química obrir les portes del cervell?»
A càrrec d'Ernest Giralt - Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
17/01/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió a les Fonts de Teià, el Vedat i Sant Mateu (Maresme)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
22/01/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: Grècia: reinventar-se per sobreviure
Direcció: Elena Zervopoulou – Grècia (2014) – 78 min. - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
23/01/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
24/01/2016
a les 19:00 h.
Sala del Cinquantenari

Les dues cares
A càrrec del grup Set de màgia - Organitzen: Espai A i Ateneu - Entrada General 10 €; socis Ateneu 8 €.
30/01/2016

Cap de setmana a la neu.
Activitat en preparació. Sortida de 2 dies (30 i 31) - Organitza: SEAS
05/02/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: Sergi Felipe Trio + convidats
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
06/02/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
07/02/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Puig de la Mola i avenc de l'Esquerrà (Garraf)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
12/02/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Conferència: «Herbes remeieres a la tradició caputxina»
A càrrec de Fra Valentí Serra - Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” 14/02/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Montseny (Osona)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
19/02/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Tertúlia: “La població de Catalunya. Present i reptes de futur”
A càrrec d'Anna Cabré i Pla - Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
20/02/2016
a les 10:30 h.
Sala del Cinquantenari

Audició d'alumnes de l'Escola de Música
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu
20/02/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

Recital de poesia amb tast de vi amb Víctor Obiols
Amb la col·laboració de Cal Llibreter, Omnium i el Celler de Can Mata - Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu
20/02/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
21/02/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Puig de la Creu i salt de Can Motllor (Vallès Occidental)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
26/02/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: Com canviar el Món
Direcció: Jerry Rothwell – Canadà, Regne Unit (2014) – 112 min. - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
27/02/2016
a les 18:00 h.
Sala del Cinquantenari

Assemblea General Ordinària de l'Ateneu
Organitza: Ateneu
28/02/2016

a les 18:00 h.

Sala del Cinquantenari

Espectacle musical: Rondalles d'Orfeu
A càrrec del grup Rondalla Puiggraciós - Organitzen: Espai A i Ateneu - Entrada General 10 €; socis Ateneu 8 €.
02/03/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

Audiovisual: «Tour 2016 del Festival Internacional de Cinema de Muntanya de Torelló»
Dues pel·lícules guanyadores del festival: «The Mont Rebei Project» i «Jeff Lowe's Matenoia». Presentades per Joan Salarich,
director del Festival. - Organitza: SEAS dins del cicle d'audiovisuals de muntanya
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Activitats 2016
04/03/2016

a les 22:00 h.

Sala del Cinquantenari

Jazz: José Carlos Cubas Quintet
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
05/03/2016
a les 19:00 h.
Local SEAS

Assemblea General de la SEAS
Organitza: SEAS
05/03/2016

a les 22:00 h.

Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
06/03/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió als Pallers i Camí de les Batalles (Montserrat)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
06/03/2016
a les 18:00 h.
Torrelles de Llobregat

XXXI Musicoral del Baix Llobregat
Actuació de l'Orfeó Enric Morera, Coral Sons i Veus de l'EMME, Coral Pau Casals i Coral Amadeu Vives - Organitza: FCEC
Baix Llobregat i Coral Amadeu Vives
07/03/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

Xerrada amb Jordi Sánchez
“18 mesos clau: la visió de la ANC” - Organitza: ANC
11/03/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Conferència: «Conreu de plantes medicinals en petit format»
A càrrec de Pere Cabot - Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”
13/03/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Massís de Cadiretes (Baix Empordà – La Selva)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
13/03/2016
a les 19:00 h.
Capella M. de Déu de l'Esperança, Barcelona

Concert de Cant Gregorià
Organitza: Grup de Cant Gregorià
18/03/2016
a les 19:00 h.

Sala del Cinquantenari

Dia Internacional de la poesia
Organitza: Ajuntament de Sant Just
19/03/2016
a les 22:00 h.

Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
20/03/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Turó de Sant Elíes (Montseny)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
20/03/2016
a les 19:00 h.
Sala del Cinquantenari

Ànima de Soul
A càrrec del Grup Vocal Zetzània - Organitzen: Espai A i Ateneu - Entrada General 10 €; socis Ateneu 8 €.
21/03/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: Vindran temps millors
Direcció: Phie Ambo – Dinamarca (2014) – 95 min. - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
01/04/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: Ramon Aragall
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
02/04/2016
Carrers de Sant Just

Cantada de Caramelles del Cor lo Pom de Flors
10:30 Pastisseria Celes; 11:00 Mercat; 11:30 Superservei Elena; 12:00 Pl. Campreciós; 12:30 c/. Can Pedroseta;
13:30 Perruqueria Sara / Cafè Siena; 13:30 Ciabbatta c/ Indústria. - Organitza: Cor lo Pom de Flors
02/04/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
03/04/2016
Carrers de Sant Just i Ateneu

Cantada de Caramelles del Cor lo Pom de Flors
10:30 Centre El Mil·lenari; 11:00 Residència Ntra Sra Lorda; 11:30 Pastisseria Trilla; 12:00 Ajuntament; 12:30 c/ Verge dels Dolors;
13:00 Pça Maragall; 13:30 Ateneu (cafè). - Organitza: Cor lo Pom de Flors
07/04/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Audiovisual de muntanya: “El Cerví, muntanya mítica”
Per Felip Linares i Joan Portes, socis de la SEAS - Organitza: SEAS dins del cicle d'audiovisuals de muntanya
08/04/2016
a les 19:30 h.
Sala Piquet

Conferència: «Prepara els teus remeis naturals»
A càrrec de Raul Arqueros - Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”
10/04/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió a Collsacabra (Garrotxa)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
15/04/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Tertúlia: Vida i obra de Ramon Llull
A càrrec de Francesc Tous, professor de lingüística de la UB - Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
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16/04/2016

a les 22:00 h.

Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
17/04/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió a la carena i cova de Muronell i Pujol del Llobet (Obac)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
22/04/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: Joana Biarnés, una entre tots
Direcció: Óscar Moreno i Jordi Rovira – Espanya (2015) – 72 minuts - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
24/04/2016
a les 19:00 h.
Sala Gran

Espectacle d'esbart: Cant Espiritual
A càrrec del grup Esbart Mollet - Organitzen: Espai A i Ateneu - Entrada General 10 €; socis Ateneu 8 €.
30/04/2016
a les 21:00 h.
Sala del Cinquantenari

El sopar dels idiotes
De Francis Veber - Organitza. Justeatre - Preu soci: 8 euros, no soci: 10 euros
01/05/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió a la Serra de Puig Ou (Garrotxa – Ripollès)
- Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
01/05/2016
a les 18:00 h.
Sala del Cinquantenari

El sopar dels idiotes
De Francis Veber - Organitza. Justeatre - Preu soci: 8 euros, no soci: 10 euros
04/05/2016
a les 18:30 h.
Sala del Cinquantenari

XXIII Concurs de composició musical
Audició de les peces presentades a concurs pels alumnes de l'Escola de Música i lliurament de premis. - Organitza:
Escola de Música
05/05/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Audiovisual de muntanya: “El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus”
Per Jordi Camins - Organitza: SEAS dins del cicle d'audiovisuals de muntanya
06/05/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: Joan Vidal Sextet
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
07/05/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
08/05/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

XLII Marxa de Regularitat
Organitza: SEAS
20/05/2016

a les 20:00 h.

Sala Piquet

Tertúlia: «Agricultura i alimentació a Catalunya»
A càrrec d'Andreu Peix Massip, sociòleg agrari - Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
21/05/2016
a les 10:30 h.
Sala del Cinquantenari

Audició d'alumnes de l'Escola de Música
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu
21/05/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
22/05/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió a les Gorges de Cabrera (Anoia)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
22/05/2016
a les 19:00 h.
Sala del Cinquantenari

Concert de corals joves
Amb el grup CorAggio i el Grup Vocal E. M. Ressò, d'Alella - Organitza: CorAggio
26/05/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «K2, tocant el cel»
Direcció: Eliza Kubarska – Alemanya, Polònia, Regne Unit (2015) – 72 minuts - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis
de l'Ateneu 3 € .
27/05/2016
a les 19:30 h.
Sala Piquet

Inauguració de la Festa Major de l'Ateneu: exposició d'Arteneu
Amb la participació dels músics Xavi Molero i Lucía Salcedo. L'exposició romandr`oberta fins el dia 3 de juny – Organitza:
Arteneu - Entre els assistents se sortejarà un quadre
27/05/2016
a les 22:00 h.

Concert amb 4theFrank
Organitzen: Ateneu i Onair Jazz Series
28/05/2016
a les 10:30 h.

Sala del Cinquantenari

Audició d'alumnes de l'Escola de Música
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu
28/05/2016
a les 12:30 h.
Pati del Roure

Vermut poètic amb Josep Pedrals sota del Roure
Oganitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu
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28/05/2016

a les 18:00 h.

Pati del Roure

Espectacle familiar” Quin desastre d'espectacle”
Amb la companyia de teatre còmic Jomeloguisjomelo.com - Oganitza: Ateneu
28/05/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

La Flauta Màgica (Die Zauberflöte), de W. A. Mozart
Interpretada per alumnes de flauta travessera de l'Escola de Música - Organitza: l'Ateneu i les alumnes de flauta travessera
29/05/2016
a les 12:00 h.
Pati del Roure

Ballada de sardanes i vermut del soci
Amb la Cobla Rambles - Organitzen: Agrupació Sardanista i Ateneu 29/05/2016
a les 14:30 h.
Restaurant

Dinar del soci
Dinar i lliurament de medalles a les persones que fa 25 i 50 anys que són sòcies de l'Ateneu-. - Organitza: Ateneu - Preu soci 20 €,
no soci 22 €. Inscripcions del 23 al 26 de maig a la secretaria de l'Ateneu.
29/05/2016
a les 18:00 h.
Sala del Cinquantenari

Teatre: El mètode Grönholm
A càrrec del grup Escotilló - Organitzen: Espai A i Ateneu - Entrada General 10 €; socis Ateneu 8 €.
02/06/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Audiovisual de muntanya: “La llum de les muntanyes”
Per Francesc Muntada - Organitza: SEAS dins del cicle d'audiovisuals de muntanya
03/06/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Conferència: «Plantes tòxiques d'alta muntanya»
A càrrec de Joan Simon - Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”
04/06/2016
10:00 a 13:00 h.
Carrers i places de Ciutat Vella (Barcelona)

Cantada de Caramelles del Cor lo Pom de Flors
Organitza: Cor lo Pom de Flors
05/06/2016
a les 07:00 h.

Parador de Sant Just

Excursió de cloenda a la Serra del Corb (Garrotxa)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
05/06/2016
a les 19:00 h.
Església dels Sants Just i Pastor

Concert de Primavera de Cant Gregorià
Direcció: Ramon Moragas i Badia - Organitza: Grup de Cant Gregorià
10/06/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «Síria: una història d'amor»
Direcció: Sean McAllister – Orient Mitjà, Regne Unit (2015) – VO en anglès, àrab i francès, subtitulada en català - 76 minuts Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
12/06/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió de cloenda del cicle de matinals a Falgars d'en Bas (Garrotxa)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
12/06/2016
a les 19:30 h.
Can Lleonart, Alella

Concert de corals joves
Amb el grup CorAggio i el Grup Vocal E. M. Ressò, d'Alella - Organitza: E.M.Ressò d'Alella
15/06/2016
a les 18:30 h.
Sala del Cinquantenari

Concert de fi de curs d'alumnes de l'escola de música de l'Ateneu
Organitza: Escola de Música
16/06/2016
a les 20:30 h.

Sala del Cinquantenari

Documental: «IGLOOLIK, a real tale»
Reportatge social sobre les poblacions àrtiques al Canadà - Organitza: Ateneu i Record Produccions, amb el suport de
l'Ajuntament de Sant Just Desvern - Entrada gratuïta
17/06/2016
a les 21:00 h.
Sala del Cinquantenari

Concert de fi de curs de l'Orfeó Enric Morera i del CorAggio
Organitza: Orfeó Enric Morera
19/06/2016
a les 06:00 h.

Parador de Sant Just

Excursió Eina, Coll d'Eina i Núria (Vall d'Eina)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals” - Preu soci: 13 euros, no soci: 16 euros
25/06/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
29/06/2016
a les 20:30 h.
Sala Piquet

Recital poètic amb tast de vi
Amb Francesc Gelonch presentant “La mandra no és un ocell” - Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu
01/07/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

Exibició final de curs de la secció de Ball de l'Ateneu
Organitza: Secció de Balls de Saló
02/07/2016

Sortida de veterans
Activitat en preparació. Sortida de 2 dies (2 i 3) - Organitza: SEAS
10/07/2016
a les 18:30 h.
Berguedà

Concert del Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu
A L'Església parroquial de Sant Esteve de Bagà - Organitza: Grup de Cant Gregorià -
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16/07/2016

Sopar de Lluna Plena
Al Tibidabo. Sortida nocturna. - Organitza: SEAS
22/07/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «Tea time»
Direcció: Maite Alberdi – Xile, 2014 – VO en castellà – 70 minuts - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de
l'Ateneu 3 € .
23/07/2016
a les 06:00 h.

Sortida a la Vall d'Orlu (França)
Sortida de 2 dies (23 i 24). Requereix inscripció prèvia. - Organitza: SEAS 01/09/2016
Secretaria Ateneu

Concurs fotogràfic de la SEAS
Presentació de les obres fins al dia 12 de setembre en horari d'oficina de l'Ateneu - Organitza: SEAS - Consulteu les bases a la
web de la SEAS
11/09/2016
a les 13:00 h.
Plaça 11 de setembre

Cantada de l'Orfeó Enric Morera a l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Sant Just
16/09/2016
a les 20:00 h.

Sala Piquet

Recital poètic amb tast de vi: presentació de «Els secrets de les paraules»
de la santjustenca Muntsa Prat. - Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu - Llibre editat per Viena Editorial – Col·labora:
Celler de Can Mata
17/09/2016
a les 21:00 h.
Pati del Roure

Sopar de Motxilla
En el decurs del sopar es donaran a conèixer les fotografies guanyadores del Concurs Fotogràfic de la SEAS 2016. - Organitza:
SEAS
22/09/2016
a les 20:30 h.
Sala del Cinquantenari

Presentació de la novel·la «La mecànica de l'aigua»,
de Silvana Vogt (de Cal Llibreter). Es llegiran fragments de l'obra. - Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu - Col·labora: Celler
de Can Mata
23/09/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «A good american»
Direcció: Friedrich Moser – Àustria, 2015 – VO en anglès subtitulada en català – 100 minuts - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
25/09/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Circ d'Ulldeter (Ripollès)
Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries» - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros.
01/10/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
02/10/2016
a les 09:00 h.
Molí fariner

20a Caminada Popular per Collserola
«L'aigua a Collserola- molt per veure» - Organitza: SEAS - Places limitades - Vegeu més informació a la web de la SEAS.
07/10/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: Lina León Project
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
09/10/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió a les torretes i castells de Martorell
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
14/10/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Conferència: «Verdaguer i Barcelona»
A càrrec de Maria Àngels Verdaguer - Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries» 15/10/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
16/10/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió: Folgueroles (Osona)
Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries» - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
16/10/2016
a les 19:00 h.
Sala Gran

15 anys!! Retalls de les obres representades
Hi haurà coca i vi dolç, com sempre! - Organitza: Al 2000 50 21/10/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Tertúlia amb Borja de Riquer: «Anar de debò: Els catalants i Espanya»
Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
22/10/2016
a les 20:00 h.
L'Hospitalet de Llobregat

Cantada del Cor lo Pom de Flors
A la Parròquia Sant Joan Evangelista - Organitza: Cor lo Pom de Flors
23/10/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió a la Font de les Tàpies (Moianès)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
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28/10/2016

a les 20:00 h.

Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «Sonita»
Direcció: Rokhsareh Ghaemmaghami – Alemanya, Iran, Suïssa, 2015 – VO en anglès i persa afganès, subtitulada en català –
90 minuts - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
04/11/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: Dr. Go
- Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
05/11/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
- Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
06/11/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió al Camí Ral i Plana Ponça, a Olesa de Bonesvalls (Garraf)
- Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals 06/11/2016
a les 18:00 h.
Sala Gran

Un món (quasi) ideal
Una paròdia musical de Disney - Organitza: l'Avenç Centre Cultural i l'Ateneu. Participa l'Escola Municipal de Música d'Esplugues Preu: 10 €, socis Ateneu 8 €.
10/11/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Conferència: «El Montseny de Marià Manent»
A càrrec d'Arnau Vives - Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries»
13/11/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió a Marianegre i Feixa Llarga, des d'Arbúcies (Montseny)
Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries» - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
18/11/2016
a les 20:00 h.
Sala Piquet

Tertúlia “El paper de les ciutats en l'organització política del segle XXI”
Amb Joan Subirats, professor de Ciència Política de la UAB - Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
19/11/2016
a les 19:00 h.
Sala Piquet

Tast de poesia i vi amb Mireia Vidal-Comte
Dins del marc del Novembre Literari - Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu
19/11/2016
a les 21:00 h.
Sala Gran

La Ratera
D'Agatha Christie - Organitza. Justeatre - Preu soci: 8 euros, no soci: 10 euros
19/11/2016
a les 22:00 h.
La Vagoneta

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
20/11/2016
a les 18:00 h.
Sala Gran

La Ratera
D'Agatha Christie - Organitza. Justeatre - Preu soci: 8 euros, no soci: 10 euros
24/11/2016
a les 19:30 h.
Les Escoles

Presentació del llibre “Lletres justes 3”, escrit pels alumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu
Dins del marc del Novembre Literari - Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu - Col·labora: l'Ajuntament i la Biblioteca
Joan Margarit.
25/11/2016
a les 19:00 h.
Parador de Sant Just

Actuació del CorAggio
Dins del marc del Dia Internacional contra la Violència de Gènere - Organitza: Ajuntament de Sant Just
25/11/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «The swedish theory of love»
Direcció: Erik Gandini – Dinamarca, Noruega, Suècia, 2016 – VO en anglès subtitulada en català – 76 minuts - Organitzen:
Ateneu i Paral·lel 40 - Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
26/11/2016
a les 16:00 h.
Sala del Cinquantenari

VOC (Versió Original en Català)
Mostra de l'audiovisual en català. Documentals, curtmetratges, micrometratges, websèries... - Organitza: Òmnium Cultural
Col·labora: Ateneu.
26/11/2016
a les 19:00 h.
Sala Gran

Víctor Català, la senyoreta de l'Escala
Dins del marc del Novembre Literari - Organitza: L'Ateneu. Col·labora: l'Ajuntament. - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.
Menors de 14 anys, 6 €.
27/11/2016
a les 07:30 h.
Parador de Sant Just

Excursió als llacs del torrent del Llop, a Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
02/12/2016
a les 22:00 h.
Sala del Cinquantenari

Jazz: D'Ebano
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu - Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 30 anys, 6 €. Consumició inclosa.
03/12/2016
a les 22:00 h.
Sala Gran

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
10/12/2016
a les 06:45 h.
Parador de Sant Just

Col·locació del Pessebre de la SEAS
Turó Punçó (Baixa Cerdanya). Activitat de 2 dies. - Organitza: SEAS
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16/12/2016

a les 20:00 h.

Sala Gran

Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell - Organitza: Pastorets - Pre-estrena. Preu per a aquesta sessió: 5 €
17/12/2016
a les 10:00 h.
Barcelona

VISITA GUIADA: «La Barcelona de Senyoria de Jaume Cabré»
A càrrec de Roser Trilla (visita guiada per Barcelona) - Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries»
17/12/2016
a les 20:00 h.
Sala Gran

Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell - Organitza: Pastorets - Preu: 8 € (socis de l'Ateneu 7 € comprant anticipadament
a la secretaria de l'Ateneu)
17/12/2016
a les 22:00 h.
La Vagoneta

Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló - Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada gratuïta.
18/12/2016
a les 07:00 h.
Parador de Sant Just

Excursió a la Serra de Miralles (Anoia)
Organitza: SEAS, dins del cicle «Geografies literàries» - Preu soci: 15 euros, no soci: 18 euros
18/12/2016
a les 12:00 h.
Mercat de Nadal

Actuació del grup de conjunt instrumental de l'Escola de Música de l'Ateneu
Dins del Marc de La Marató de TV3 - Organitza: Associació Santjustenca per La Marató TV3
18/12/2016
a les 17:00 h.
Residència Ntra Sra de Lourdes

Concert de Nadal del Cor lo Pom de Flors
Organitza: Cor lo Pom de Flors
18/12/2016
a les 18:00 h.

Sala Gran

Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell - Organitza: Pastorets - Preu: 8 € (socis de l'Ateneu 7 € comprant anticipadament
a la secretaria de l'Ateneu)
21/12/2016
a les 18:45 h.
Sala del Cinquantenari

Concert de Nadal
dels alumnes de l'Escola de Música - Organitza: Escola de Música 23/12/2016
a les 20:00 h.
Sala Gran

Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell - Organitza: Pastorets - Preu: 8 € (socis de l'Ateneu 7 € comprant anticipadament
a la secretaria de l'Ateneu)
25/12/2016
a les 21:00 h.
Església dels Sants Just i Pastor

Concert de Nadal
Amb la participació del Grup de Cant Gregorià, de l'Orfeó Enric Morera i del CorAggio - Organitza: Orfeó Enric Morera 26/12/2016
a les 20:00 h.
Sala Gran

Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell - Organitza: Pastorets - Preu: 8 € (socis de l'Ateneu 7 € comprant anticipadament
a la secretaria de l'Ateneu)
30/12/2016
a les 20:00 h.
Sala del Cinquantenari

El Documental del mes: «At home in the world»
Direcció: Andreas Koefoed – Dinamarca, 2015 – VO en danès, subtitulada en català – 58 minuts - Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40
Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
30/12/2016
a les 22:30 h.
Sala Gran

Actuació de Pau Riba i de Mortimers
Jisàs de Netzerit o capítol zero de la guerra de les galàxies - Organitza: OnAirJazzSeries i Ateneu - Preu: venda anticipada 10 €, a
taquilla 12 € (socis 10€).
31/12/2016
Sala Gran

Ball de fi d'any
Hora d'inici: a les 00:30 h. - Organitza: Secció de Balls de Saló - Entrada anticipada (trucar a la secretaria de l'Ateneu): 15 €. A la
taquilla: 20 €. Inclou cava, “cotillón” i altres sorpreses.
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