ATENEU DE SANT JUST
DESVERN

MEMÒRIA 2021

El dia a dia de la Junta Directiva
Tot i les esperances que l’any 2021 fos un any més tranquil pel que fa a la pandèmia, la
veritat és que va resultar un any amb força afectacions per aquest motiu, tot i que van ser
menys que les de l’any anterior.
Com sempre, però, i abans de començar a fer un recull del que ha significat aquest any
atípic com l’anterior, us direm que l'Ateneu va iniciar el 2021 amb 434 socis i que al llarg
de l'any es van produir 15 altes i 32 baixes, per la qual cosa es va tancar amb 417 socis.
De les baixes, lamentablement 9 ho van ser per defunció; la resta van ser voluntàries o
per impagaments de rebuts, i majoritàriament de joves que es donen de baixa quan
acaben els seus estudis a l’Escola de Música. Cal agrair als socis que, malgrat la precària
situació econòmica del país, hagin optat majoritàriament per mantenir la seva fidelitat amb
l’Ateneu.
L’any va començar bé, ja que els números que jugàvem de la Grossa de Cap d’Any van
ser premiats novament amb el reintegrament. Estàvem, però, en plena onada de la
pandèmia (potser la tercera?) i la primera reunió de Junta de l’any es va haver de fer de
forma telemàtica, tot aprofitant la plataforma que la Federació va posar a la nostra
disposició. No va ser aquesta l’única afectació de la Covid a inicis d’any; a part de la
cancel·lació d’alguna activitat, es va haver de reduir en un 50% el rebut de lloguer
mensual del bar-restaurant; cal dir que en moments crítics de l’any anterior el restaurant
no ens va demanar en cap moment aquesta reducció.
A inicis d’any vam tenir alguna reunió amb l’Ajuntament per parlar de les obres de la Sala
Gran i demanar que s’inclogués el sostre de la nostra part dins del seu projecte. També
va ser temps de molta feina a secretaria per controlar el consum elèctric, ja que Iberdrola
ens facturava consums estimats per un valor superior al que havíem de tenir en realitat.
A inicis d’any teníem novament un arxiver contractat, el Roger Cunties, que va catalogar el
nou material que havia entrat a l’arxiu, ja que des que l’arxiu està en condicions s’han
rebut diverses donacions.
El gener és el mes en què cal justificar les subvencions de l’any anterior i demanar les
noves. Es va haver de retornar una part dels diners rebuts el 2020 ja que algunes de les
subvencions corresponien a activitats que no es van poder fer a causa de la pandèmia.
A inicis de març la Federació ens va avançar que l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat) obriria una nova convocatòria de
subvencions per a obres; era el moment d’intentar obtenir-ne una que ens permetés
canviar el sostre de la Sala de Cinquantenari, actualment de fibrociment, i permetre la
instal·lació de plaques fotovoltaiques. Calia estar a l’aguait.
El 6 d’abril s’incorporava a la secretaria la Mariona Sales. Començava fent mitja jornada
per anar-se formant i poder substituir la baixa per maternitat que estava previst que
agafés l’Anna Castelló.
El 10 d’abril es va celebrar l’assemblea del 2021, de forma presencial, tot i que es tenia tot
previst per poder-la fer telemàtica si calia. Era una assemblea especial ja que l’any

anterior no se n’havia fet cap, i calia aprovar memòries i estats comptables d’un parell
d’anys. Potser era el primer cop que passava això en la vida de l’Ateneu. En aquesta
assemblea es van notificar 3 baixes de la Junta: l’Emilio Scazzocchio, per malaltia, la
Rosa M. Pujadó, per edad, i l’Anna Vilanova, per noves ocupacions.
Tot i que es podien fer activitats culturals amb limitacions d’aforament, el Covid seguia
afectant les seccions de l’Ateneu. A títol d’exemple direm que l’Orfeó assajava al pati del
Roure, en el tendal del restaurant, separant els cantaires per cordes. Algunes activitats,
com les tertúlies, es van cancel·lar pel problema de les constants replanificacions.
A l’abril començàvem un nou cicle, «la Birce», organitzat conjuntament amb Activitats.cat.
Aquest cicle va portar a l’escenari de la Sala del Cinquantenari cantants de primera línia,
amb un altíssim nivell de qualitat. Van passar per l’Ateneu Clàudia Cabero, Núria Graham
i Judit Neddermann, aquests última amb 2 sessions dins de la Festa Major de l’Ateneu. I
parlant de la Festa Major de l’Ateneu val a dir que l’acte d’inauguració es va haver de fer
al vestíbul per evitar problemes d’aforament.
El 18 de juny la Consellera de Cultura va fer una visita a Sant Just en motiu de la
inauguració de l’escultura Chloé, de Jaume Plensa. Va aprofitar l’estada a Sant Just per
fer una visita a l’Ateneu, os es va interessar especialment per l’arxiu.
Abans de l’estiu es va avariar el motor de la pantalla (ja tenia molts anys i va sofrir 2
trasllats) i va ser necessari comprar-ne una de nova. Es va aprofitar per fixar el projector
al sostre de la sala.
L’Ajuntament va aprovar el projecte de rehabilitació de la Sala Gran, projecte en el qual es
va demanar l’opinió de la gent de teatre de l’Ateneu (la Mayka Dueñas i el Roger Cònsul).
En veure el projecte es van sol·licitar algunes modificacions petites que van ser recollides
en el projecte final. Cal tenir en compte que aquest projecte ens afecta molt directament;
en primer lloc perquè es fa una planta subterrània sota el vestíbul d’entrada, i sobre
d’aquest vestíbul l’Ateneu hi té algunes dependències (Arteneu, La Vall de Verç, aula,
lavabos,..), i en segon lloc perquè quan es realitzi l’obra hi haurà una gran afectació al Pati
del Roure i caldrà compensar el Restaurant.
Passat l’estiu va sorgir un petit problema amb el Pati del Roure. Normalment s’hi
celebrava el tradicional sopar de motxilla perquè el Restaurant ja no l’obria el pati el mes
de setembre. La necessitat de tenir més espai a causa de la limitació d’aforament va fer
que el restaurant utilitzés el pati i el sopar de la SEAS es va haver de traslladar al claustre
de les Escoles.
La tresoreria de la casa estava tensionada perquè al setembre encara no s’havia cobrat la
subvenció de l’Ajuntament i potser caldria fer ús de la pòlissa de Tresoreria. De fet a 31
de desembre encara no s’havia cobrat.
La tardor va començar amb un nou cicle «La Birce», aquest cop novament amb tres veus
femenines: Gemma Humet (concert que es va haver de cancel·lar), Alba Armengou i Suu.
La represa de les activitats a la tardor va comportar una mica de pressió per l’ús de la
Sala del Cinquantenari. Es va fer un acord entre tots els grups amb voluntat de revisar-lo

a inicis d’any, ja que es van alterar els usos tradicionals .
El mes de novembre la Vall de Verç començava un nou cicle de debats amb la previsió de
fer-los amb periodicitat trimestral.
El mes de novembre sortia la possibilitat de demanar subvencions per a la compra
d’ordinadors i es va procedir a demanar-ne dos: un per la secretaria de l’Ateneu i una per
la Vall de Verç. Ja avancem el final, es va rebre la subvenció per valor del 70% dels
ordinadors comprats.
El 21 de novembre, dia de Santa Cecília, patrona de la música, s’inaugurava a Sant Just
un espai dedicat al Mestre Coll. Aquest reconeixement es va demanar des de l’Ateneu,
bàsicament per l’Orfeó i el Cor, que van cantar. El mateix dia, a la tarda, l’Orfeó feia el
concert especial del seu 70è aniversari.
El 10 de desembre l’Anna Castelló es reincorporava després del període de baixa. Es va
procedir a fer un canvi en els contractes de treball de l’Anna i de la Mariona; l’Anna
passava a treballar a mitja jornada a petició pròpia i la Mariona passava a una jornada de
5 hores.
Com sempre acabàvem l’any venent números de la Grossa de Cap d’Any. L’Ateneu
sempre juga números acabats en 1918, any de la fundació. El dia anterior al sorteig es va
tancar la venda i, com sempre, es va enviar a tota la Junta i representants de les seccions
un escrit amb el nombre de participacions que finalment jugava l’Ateneu (no venudes).
Aquest any no va haver-hi sort.
I ara trenquem el fil més o menys cronològic d’aquesta memòria per parlar de les noves
obres. Abans hem dit que havíem d’estar a l’aguait de les possibles subvencions per
obres; i ho vam estar. Si sortia la possibilitat d’una subvenció calia tenir-ho tot a punt per
tirar-ho endavant, i per això vam encarregar al Rafael Malaret la redacció d’un projecte de
substitució de la coberta de fibrociment per plafons “sandvitx”.
Finalment, la convocatòria de les subvencions de l’OSIC van sortir el mes de maig i el 19
de juny vàrem presentar la petició de subvenció per la substitució de la coberta de
fibrociment per plafons “sandvitx”. Amb posterioritat va sortir una altra convocatòria de
l’ICAEN per a la millora de l’eficàcia energètica dels edificis, i amb data 23 de juliol vàrem
presentar la corresponent sol·licitud.
Un cop presentada la sol·licitud de subvenció de la “OSIC” li van encarregar al Rafael
Malaret, que demanés ofertes per a la realització de les obres i que ens digués quina era
la més interessant. Amb data 1 de juliol, el Rafael Malaret va lliurar-nos un informe dient
que l’oferta més interessant era la de REVODUR, per un import de 92.728,18 € + IVA.
El 30 de setembre la “OSIC” ens va adjudicar una subvenció per a les obres de la coberta
per un import de 44.262 €.
A mitjans de novembre, davant de la situació econòmica de l’Ateneu (recordem que no
havíem cobrat les subvencions de l’Ajuntament), es veia molt difícil poder tirar endavant
les obres i vam creure que seria d’una gran irresponsabilitat deixar un “mort” així a la nova

Junta; això no obstant no es va tirar la tovallola definitivament i es va optar per continuar
negociant amb les entitats financeres.
A començaments de desembre REVODUR ens va comunicar que davant de la inflació
que hi havia havíem de signar el contracte i fer un primer pagament de 12.000 € (més
IVA) abans de finals de mes si volíem que mantinguessin la seva oferta. Paral·lelament
es van seguir fent contactes amb els bancs i el BBVA va donar el vist-i-plau a un nou
crèdit no hipotecari.
El Consell Directiu el dia 13 de desembre, vist l’informe d’en Rafael Malaret d’aquesta
mateixa data on es justificava un petit increment del pressupost de l’obra a causa de
diferències de mesuraments, va decidir adjudicar les obres de Rehabilitació de la coberta
de la sala del Cinquantenari a l’empresa REVODUR per un import de 95.390,87 € + IVA.
L’empresa va enviar el contracte de les obres amb data 17 de desembre del 2021,
contracte que es va retenir sense signar fins que no es pogués assegurar el primer
pagament. La disponibilitat de tresoreria per pagar la primera factura a REVODUR va
arribar els últims dies de desembre quan vàrem cobrar el 50% de la subvenció de la
“OSIC” per la coberta. D’aquesta a final d’any es va signar el contracte i es va fer el
primer pagament.
Avui encara està pendent la resolució de la subvenció de l’ICAEN.

Relació de seccions/grups de l'Ateneu que han realitzat activitats l'any
2021


Cor “Lo Pom de Flors”



Orfeó Enric Morera



Cor Jove “CorAggio”



Escola de Música de l’Ateneu



Secció Excursionista de l’Ateneu de Sant Just Desvern (SEAS)



Secció de teatre “Justeatre”



Secció de pintura “Arteneu”



Revista “La Vall de Verç”



Secció de Billar



Secció Balls de Saló



Comissió de Cultura



Grup del “Projecte d’Animació Lectora” (PAL)



Comissió d’activitats de l’Ateneu



Grup “Els Pastorets”



Tamboret, Escola de Teatre.



Esbart de l’Ateneu

Activitats regulars realitzades
Com hem dit al començament d’aquesta memòria, totes les activitats del 2021 s’han vist
afectades per les limitacions que han representat les mesures de la lluita contra el Covid19. Tot i així s’han pogut fer activitats de la totalitat dels cicles que es programen.


Cicle de Jazz. Els concerts se celebren normalment el 1r divendres de mes.



Cicle «Estones de Clàssica». Una audició al mes.



Cicle de música barroca, amb l'Orquestra Barroca de Barcelona. Se celebren 4 o 5
concerts a l'any.



El Documental del mes. Es projecta habitualment el 4t divendres de mes, excepte
el mes d'agost.



Tertúlies sobre temes d'actualitat. Tenen lloc el 3r divendres de mes, d'octubre a
maig.



Cicle de conferències i excursions. Tenen lloc de setembre a juny. El tema del cicle
2021-2022 és «Camí del LLobregat».



Cicle d'excursions matinals. Una o dues sortides al mes, de setembre a juny.



Cicle d'audiovisuals de muntanya. Projecció i tertúlia, en alguna casos. Té lloc de
març a juny/juliol.



Altres activitats anuals de la SEAS: sopar de motxilla, sopar de lluna plena, marxa
de la regularitat, excursions de veterans i Mitja Desvern.



Assaigs i concerts de l'Orfeó Enric Morera. 1 dia d'assaig a la setmana, entre
setembre i juny.



Assaigs i concerts del Cor lo Pom de Flors. 1 dia d'assaig a la setmana, entre
setembre i juny.



Assaigs i concerts de Coraggio. 1 dia d'assaig a la setmana, entre setembre i
juny/juliol.



Assaigs i representacions de l'Esbart. 1 dia d'assaig a la setmana.



Classes de l'Escola de Música. De dilluns a dijous, d'octubre a juny.



Assaigs i representacions de Justeatre. 2 dies d'assaig a la setmana.



Assaigs i representacions de Pastorets. Diversos dies d'assaig a la setmana entre
octubre i desembre, més assaigs especials per altres representacions (laberints de
Festa Major). Aquest any, tot i cercar alternatives a les representacions
tradicionals, no s’han pogut representar.



Cursos de teatre de Tamboret. Cursos trimestrals de diferents continguts i per
diferents edats. 1 dia a la setmana.



Cursets i balls de Balls de Saló. Cursets 4 dies a la setmana;. No s’han fet balls a
causa de la pandèmia.



Arteneu obre el seu espai per pintar 3 dies a la setmana.



El billar obre segons les necessitats dels seus socis.



La Vall de Verç publica mensualment una revista (excepte agost).



La SEAS publica el seu butlletí cada 2 mesos).

Durant l’any 2021 l’Ateneu ha col·laborat amb diverses 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

L'Ateneu pertany a diferents Federacions, amb les quals col·labora:


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 Catalunya

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
8 de gener de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Cicle Gaudí: «Uno para todos»
Director: David Ilundain Organitzen: Acadèmia Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural SJD.
Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, Club Vanguardia i Carnet Jove, 3
€.
22 de gener de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

El documental del mes: «Allò que no mata...»
Direcció: Alexe Poukine. Bèlgica (2019). 84 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 6 €. Socis de
l'Ateneu 4 € .
17 de febrer de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Cicle Gaudí: «La boda de Rosa»
Directora: Iciar Bollaín. Organitzen: Acadèmia Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural SJD.
Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, Club Vanguardia i Carnet Jove, 3
€.
18 de febrer de 2021
Can Ginestar
###

Exposició de pintura: «Dona o ets»
D’Imma Boronat, membre d’Arteneu Organitza: El Celler de Can Ginestar. Del 18 de febrer al 26 de març del
2021.
21 de febrer de 2021
07:30 h.
Parador de Sant Just
###

Matinal al puig Madrona i entorns (Baix Llobregat)
Organitza: SEAS. Vegeu més informació a la web de la SEAS.
21 de febrer de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Estones de Clàssica: «Música clàssica, teatre i humor»
Amb el Trio Capmany: Pau Roca (oboè), Joan Roca (clarinet) i Clara Canimas (fagot). Organitza: Ateneu
Entrada general, 10 €. Socis Ateneu, 8 €. Menors de 25 anys, 5 €. Alumnes de l'Escola de Música, gratuït.
26 de febrer de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

El documental del mes: «Advocate»
Direcció: Rachel Leah Jones & Philippe bellaiche. Israel, Canadà, Suïssa (2018). 108 min. Organitzen: Ateneu
i Paral·lel 40. Preu 6 €. Socis de l'Ateneu 4 € .
27 de febrer de 2021
Sala del Cinquantenari
###

Premis VOC mostra d’audiovisual en Català.
Sessió Doble Organitza: Òmnium
7 de març de 2021

19:00 h.

Entrada lliure.
Sala del Cinquantenari

###

Documental “Les dones en temps de crisi” fet per l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunic
Dins la programació del Dia Internacional de la Dona Organitza: L’Ateneu i l’Ajuntament. Entrada lliure
13 de març de 2021

Planta superior del Mercat

###

Sant Just imatges per al record.
Exposició fotogràfica de Francesc Fàbregas Organitza: Ajuntament de Sant Just Del 13 de març al 17 d’abril
del 2021.
14 de març de 2021
08:00 h.
Tanatori de Sant Just
###

Excursió a Sant Salvador de les Espases (Baix Llobregat)
Cal fer la inscripció prèviament. Organitza: SEAS. Vegeu més informació a la web de la SEAS.
17 de març de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Cicle Gaudí: «Terra de telers». L’actriu Montse Ribadellas presentarà la pel·lícula.
Director: Joan Frank Charansonnet Organitzen: Acad. Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural SJD.
Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, C. Vanguardia, Carnet Jove, 3 €.
19 de març de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Presentació del llibre «Els desperfectes» d'Irene Pujadas.
A càrrec de Carme Verdoy. Organitza: L’Escola d’Escriptura Entrada lliure.

Pàgina 1

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
21 de març de 2021

07:30 h.

Aparcament Escola Montseny

###

Matinal a Roques Blaves i serra de Can Rubió (Baix Llobregat)
Inscripcions al correu seas.santjust@gmail.com indicant si es porta cotxe i si es disposa de places lliures.
Organitza: SEAS. Vegeu més informació a la web de la SEAS.
21 de març de 2021
12:00 h.
Esplanada del Casal de Joves

###

Dia Mundial de la Poesia
Concert familiar amb Bestiari a Trio i Josep Pedrals. A continuació lectura de poemes. Organitza: Ajuntament.
Col·labora: Ateneu Inscripció prèvia: www.santjust.cat
26 de març de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

El documental del mes: «The letter»
Direcció: Maia Lekow i Christopher King. Kenya (2019). 82 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 6 €.
Socis de l'Ateneu 4 € .
10 d’abril de 2021
11:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Assemblea General Ordinària de l'Ateneu
Organitza: Ateneu
11 d’abril de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Estones de Clàssica: «Lletres del Romanticisme»
Amb el Trio Wieck: Ana Peña (violí), Aleix Sala (Violoncel) i Arianna Pijoan (piano). Organitza: Ateneu
Entrada general, 10 €. Socis Ateneu, 8 €. Menors de 25 anys, 5 €. Alumnes de l'Escola de Música, gratuït.
13 d’abril de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Presentació del llibre «Les hores greus – Dietari de Canonges»
Del MHP Quim Torra i Pla, a càrrec de Salvador Cardús Organitza: Òmnium
prèvia a https://ja.cat/santjusthores
21 d’abril de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari

Entrada lliure. Inscripció
###

Cicle Gaudí: «Sentimental»
Director: Cesc Gay. Organitzen: Acad. Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural SJD. Col·labora:
Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, C. Vanguardia, Carnet Jove, 3 €.
23 d’abril de 2021
17:30 h.
Claustre de Les Escoles
###

Lliurament de premis del XXXIII Concurs de prosa i de poesia en català per a no professionals
Organitza: Ajuntament de Sant Just. Col·labora: Ateneu
23 d’abril de 2021

19:30 h.

Al claustre de les Escoles

###

Concert de l'Orquestra Barroca de Barcelona: «Stabat Mater»
Esther Ribot (soprano) i Víctor Jiménez (contratenor). Direcció Adolf Gassol. Organitza: Ajuntament i Ateneu.
Entrada lliure. Cal fer inscripció prèvia a www.santjust.cat
24 d’abril de 2021
19:30 h.
Sala del Cinquantenari
###

Concert amb Clàudia Cabero i Guillem Aguilar
Dins del 1r cicle de concerts La Birce Organitza: Ateneu i Activitats.cat Entrades anticipades a
Entrapolis.com. Entrada general 10 €, socis Ateneu 8 €.
24 d’abril de 2021
11:00 h.
Pels carrers de Sant Just

###

Caramelles 2021
Posem cançons a la pandèmia Organitza: Cor lo Pom de Flors
25 d’abril de 2021

###

Matinal a la Penya del Moro de Torrelles (Baix Llobregat)
Organitza: SEAS Vegeu més informació a la web de la SEAS.
25 d’abril de 2021

12:00 h.

Pels carrers de Sant Just

Caramelles 2021
Posem cançons a la pandèmia Organitza: Cor lo Pom de Flors

Pàgina 2

###

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
25 d’abril de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

El documental del mes: «Oeconomia»
Direcció: Carmen Losmann. Alemanya (2020). 89 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 6 €. Socis de
l'Ateneu 4 € .
6 de maig de 2021
19:30 h.
El Celler de Can Ginestar
###

Inauguració de l’exposició Històrica del 70è aniversari de l’Orfeó Enric Morera
Reconeixement al gran nombre de dones i homes que han fet possible l’Orfeó en els seus 70 anys d’existència
Oberta fins l’11 de juny Organitza: Orfeó Enric Morera
8 de maig de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Concert amb Núria Graham
Dins del 1r cicle de concerts La Birce Organitza: Ateneu i Activitats.cat Entrades anticipades a
Entrapolis.com. Entrada general 20 €, socis Ateneu 15 €.
9 de maig de 2021
07:00 h.
Tanatori de Sant Just

###

Excursió a la Vall d’Hostoles (Garrotxa)
Inscripcions a seas.santjust@gmail.com Organitza: SEAS Vegeu més informació a la web de la SEAS.
9 de maig de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Concert de l'Orquestra Barroca de Barcelona
Organitza: Ateneu Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 25 5 €. Alumnes escola gratuït.
14 de maig de 2021

19:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Històries de l’Orfeó Enric Morera. El disc dels Segadors (1976).
Xerrada sobre la seva gravació i la presentació al president exiliat, Josep Tarradellas. A càrrec de Pere Font i
Pep Quintana. Organitza: Orfeó Enric Morera
19 de maig de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Cicle Gaudí: «La Vampira de Barcelona»
Director: Lluís Danés. Organitzen: Acad. Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural SJD. Col·labora:
Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, C. Vanguardia, Carnet Jove, 3 €.
21 de maig de 2021
19:00 h.
El Celler de Can Ginestar
###

Històries de l’Orfeó Enric Morera. L’estendard (1953)
Xerrada sobre la seva confecció, benedicció i restauració. A càrrec de Pere Font i Sílvia Carbonell. Organitza:
Orfeó Enric Morera
23 de maig de 2021
07:00 h.
Aparcament Escola Montseny
###

Matinal al Moianès
Inscripcions a seas.santjust@gmail.com. Organitza: SEAS Vegeu més informació a la web de la SEAS.
28 de maig de 2021

19:00 h.

Sala Piquet

###

Inauguració de l’exposició d’Arteneu
Organitza: Arteneu
28 de maig de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

El documental del mes: «How to steal a country»
Direcció: Rehad Desai &Mark Kaplan. Sud-àfrica (2019). 93 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 6 €.
Socis de l'Ateneu 4 € .
29 de maig de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Concert amb Judit Neddermann
Dins del 1r cicle de concerts La Birce Organitza: Ateneu i Activitats.cat Entrades anticipades a
Entrapolis.com. Entrada general 25 €, socis Ateneu 15 €.
30 de maig de 2021
11:00 h.
Sala del Cinquantenari

Concert infantil amb el grup Atrapasons
A les 12:30 h. hi haurà una altra sessió
néts de socis 3€

Organitza: Ateneu i Activitats.cat Entrada general 5€ i socis i fills i
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###

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
6 de juny de 2021

07:00 h.

Tanatori de Sant Just

###

Excursió a la Serra de Busa (Solsonès)
Inscripcions a seas.santjust@gmail.com a partir del 31 de maig. Organitza: SEAS Vegeu més informació a la
web de la SEAS.
6 de juny de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Concert de l'Orquestra Barroca de Barcelona
Organitza: Ateneu Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €. Menors de 25 5 €. Alumnes escola gratuït.
11 de juny de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Conferència: «El despuntar del Renaixement: els grans canvis en la política i la societat catalana»
Per Àngel Casals Organitza: SEAS Vegeu més informació a la web de la SEAS.
13 de juny de 2021

07:00 h.

Aparcament Escola Montseny

###

Cloenda de les matinals a Aiguafreda de Dalt i riera de Martinet (Montseny)
Inscripcions a seas.santjust@gmail.com fins el 8 de juny. Organitza: SEAS Vegeu més informació a la web
de la SEAS.
16 de juny de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Cicle Gaudí: «My Mexican Bretzel»
Directora: Núria Giménez Lorang Organitzen: Acad. Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural SJD.
Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, C. Vanguardia i Carnet Jove, 3 €.
19 de juny de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Assemblea General de la SEAS
Activitat restringida als socis de la SEAS. Organitza: SEAS
20 de juny de 2021

07:00 h.

Aparcament Escola Montseny

###

Excursió al Puig Estela (Ripollès)
Inscripcions a seas.santjust@gmail.com a partir del 14 de juny. Organitza: SEAS
20 de juny de 2021

12:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Concert fi de curs Cor lo Pom de Flors
Aforament limitat. Inscripcions prèvies. Organitza: Cor lo Pom de Flors Concert de final de curs i celebració
dels 140 anys.
25 de juny de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

El documental del mes: «High Maintenance»
Direcció: Barak Heymann. Israel, Polònia (2020). 66 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 6 €. Socis
de l'Ateneu 4 € .
26 de juny de 2021
18:30 h.
Parador de Sant Just
###

Sopar de Lluna Plena
Inscripcions 15 de juny de 20h a 21h al local de la SEAS Organitza: SEAS Vegeu més informació a la web
de la SEAS.
1 de juliol de 2021
###

Concurs fotogràfic de la SEAS 2021
Queda obert el termini de presentació de fotos fins al 13/09 a les 20h. Els premis es donaran a conèixer durant
el Sopar de Motxilla del 18/09 a les 21h al Pati Roure Organitza: SEAS
2 de juliol de 2021
20:00 h.
Parc de Can Freixes
###

Concert de l'Orquestra Barroca de Barcelona
Organitza: Ateneu i Ajuntament Entrada gratuïta. Reservar a www.entrapolis.com
3 de juliol de 2021

06:00 h.

Aparcament Escola Montseny

###

Cap de setmana al Capcir i Donesà (Pirineu Francès)
Activitat de 2 dies, 3 al 4 de juliol. Desplaçament en vehicles particulars. Places limitades. Inscripció al correu
seas.santjust@gmail.com Organitza: SEAS
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Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
10 de juliol de 2021

06:30 h.

Aparcament Escola Montseny

###

Sortida de Veterans al Casamanya (Andorra)
Activitat de 2 dies, de l’11 al 12 de juliol. Desplaçament en vehicles particulars. El dissabte es farà el pic i
l'endemà es farà una visita cultural a l'Espai Columba i església de Santa Coloma. Organitza: SEAS
22 de juliol de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Concert amb Ceda el Paso
Concert de pop-rock Organitza: Ateneu
4 d’agost de 2021

18:30 h.

Parc del Mil·lenari

###

Laberint de contes – Infantil
Immersió en un món màgic on uns quants personatges de contes necessiten l'ajuda dels nens. Organitza:
Pastorets i Tamboret, en el marc de la Festa Major. Preu: 3 €. Venda d'entrades:
5 d’agost de 2021
21:30 h.
Parc del Mil·lenari
###

Laberint de contes – Adults
Organitza: Pastorets i Tamboret, en el marc de la Festa Major. Preu: 5 €. Venda d'entrades:
15 de setembre de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Cicle Gaudí: «La dona il·legal»
De Ramon Térmens. Estrena: desembre 2020. 119 minuts. Organitzen: Acad. Catalana del Cinema,
Ateneu i Òmnium Cultural SJD. Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, C.
Vanguardia,
Carnet
Jove, 3 €. 21:00 h.
18 de setembre
de 2021
Pati del Roure
###

Sopar de Motxilla
Al Pati del Roure. En el decurs del sopar es donaran a conèixer les fotografies guanyadores del Concurs
Fotogràfic de la SEAS 2021. Organitza: SEAS
24 de setembre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

El documental del mes: «Com jo vulgui» (As I want).
De Samaher Alqadi. Egipte, França, Noruega, Palestina i Alemanya, 2021. VO en àrab i anglès, subtitulada en
català. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 6 €. Socis de l'Ateneu 4 € .
26 de setembre de 2021
07:00 h.
Parador de Sant Just
###

Excursió a Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà)
Travessa de Sant Jaume de Frontanyà a La Pobla de Lillet i una curta circular des de Sant Jaume. Més
informació (preu, itineraris, condicions,...) al web de la SEAS. Organitza: SEAS.
2 d’octubre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Concert amb Gemma Humet
Dins del cicle de concerts La Birce/Tardor.
Organitzen: Ateneu i Activitats.cat Entrades anticipades a
Entrapolis.com. Entrada general 20 €, socis Ateneu 17 €.
6 d’octubre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Celebració del 30è aniversari de l’agermanament amb Camoapa
Presentació del llibre «Los niños de Babel», d’Álvaro Vadillo. Presenta Maria Anguera de Soto Organitza:
Sant Just Solidari. Col·laboren: Ajuntament de Sant Just, Ateneu i Cal Llibreter.
8 d’octubre de 2021
22:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Jazz: Sergi Sirvent. Smooth trio
Sergi Sirvent (piano), Manel Fortià (contrabaix) i Òscar Doménech (bateria) Organitzen: ON AIR JAZZ
SERIES i Ateneu. Entrada general: 12 €. Socis Ateneu 10 €. Menors de 30 anys, 8 €.
13 d’octubre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Conferència: «Com es va formar el feixisme a Espanya».
A càrrec de Ferran Gallego Margalef. Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs. Col·labora: Ateneu.
14 d’octubre de 2021

19:30 h.

Sala del Cinquantenari

Correllengua 2021. Homenatge a Isabel-Clara Simó.
Lectura de fragments de la seva obra. Organitza: CAL. Col·labora: Ateneu
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###

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
15 d’octubre de 2021

20:00 h.

Sala Piquet

###

Tertúlia: «L’economia en el 2021-2022»
A càrrec de Núria Mas, Directora del Departament d’Economia de l’IESE. Organitza: Grup de Tertúlies de
l'Ateneu. Entrada lliure.
17 d’octubre de 2021
07:00 h.
Aparcament Escola Montseny
###

Excursió matinal a les barraques de pedra seca de Rellinars (Vallès Occidental)
Vegeu més informació al web de la SEAS. Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
17 d’octubre de 2021

12:30 h.

Can Ginestar

###

Actuació de l’Esbart
En el marc de les Festes de Tardor. Organitza: Ajuntament. Col·labora: Esbart
17 d’octubre de 2021

13:15 h.

Casa de Extremadura

###

Actuació de l’Esbart
En el marc de la Semana Cultural de Extremadura Organitza: Casa de Extremadura de Sant Just. Col·labora:
Esbart.
17 d’octubre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Estones de Clàssica: «El Paradís, l’infern».
Organitza: Ateneu Entrada general, 12 €. Socis Ateneu, 10 €. Menors de 25 anys, 7 €. Alumnes de l'Escola
de Música, gratuït.
20 d’octubre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Cicle Gaudí: «Les dues nits d’ahir»
De Pau Cruanyes i Gerard Vidal. Març 2021. 84 minuts. Organitzen: Acadèmia Catalana del Cinema, Ateneu
i Òmnium Cultural SJD. Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, d'Òmnium Cultural, Club
Vanguardia
Carnet
€. h.
22 d’octubrei de
2021Jove, 320:00
Sala del Cinquantenari
###

El documental del mes: «El retorn, la vida després de l’ISIS»
D’Alba Sotorra. Espanya, Regne Unit, 2021. 90 minuts. V.O. en àrab i anglès, subtirulada en català.
Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 7 €. Socis de l'Ateneu 5 € .
23 d’octubre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Concert amb Alba Armengou Quartet
Dins del cicle de concerts La Birce/Tardor Organitza: Ateneu i Activitats.cat Entrades anticipades a
www.ateneudesvern.cat/entrades i Entrapolis.com. Entrada general 15 €, socis Ateneu 12 €.
24 d’octubre de 2021
07:00 h.
Parador de Sant Just

###

Excursió a Castellcir i fageda de la Sauva Negra (Moianès).
Organitza: SEAS. Vegeu més informació (condicions d’inscripció, ruta,...) al web de la SEAS.
24 d’octubre de 2021

Avinguda Indústria

###

Actuació del Cor, de Coraggio i de l’Esbart
En el marc de les Festes de Tardor. Organitza: Ajuntament. Col·laboren: Cor lo Pom de Flors, Coraggio i
Esbart Sant Just. 11:00 h. Cor lo Pom de Flors; 12:30 h. Coraggio; 13:00 h. Esbart Sant Just
5 de novembre de 2021
19:30 h.
Sala del Cinquantenari
###

La comunicació local a Sant Just: servei públic o del govern municipal
Dins del cicle «Debats La Vall de Verç». Debat presentat i moderat per la periodista Olga Vallejo. Organitza:
La Vall de Verç Entrada lliure.
6 de novembre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Concert amb Suu
Dins del cicle de concerts La Birce/Tardor Organitza: Ateneu i Activitats.cat Entrades anticipades a
Entrapolis.com. Entrada general 20 €, socis Ateneu 15 €.
7 de novembre de 2021
07:00 h.
Aparcament Escola Montseny

Excursió matinal al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs (Alt Penedès)
Vegeu més informació al web de la SEAS. Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals
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###

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
10 de novembre de 2021

19:30 h.

Sala del Cinquantenari

###

Casal de Joves

###

Xerrada amb Jordi Pesarrodona.
Organitza:ANC. Col·labora: Ateneu.
12 de novembre de 2021

18:00 h.

Actuació de Coraggio
En el marc de la presentació del llibre «El bosque mágico» Organitza: Oxana Acosta
12 de novembre de 2021

20:00 h.

Sala Piquet

###

Conferència: «Els ponts del Segre»
Per Romà Pujadas. Una passejada per 109 ponts, des de les fonts del Segre fins a l’Ebre. Organitza: SEAS
Entrada lliure.
12 de novembre de 2021
22:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Jazz: Murtra
Jazz fusió. Marc Mena (trompeta), Joan Urpinell (guitarra), Àlex Molas (baix) i Miquel Portet (bateria).
Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu. Entrada general: 12 €. Socis Ateneu 10 €. Menors de 30 anys, 8
€.
14 de novembre de 2021
07:00 h.
Parador de Sant Just
###

Excursió a Arbúcies i Montsoriu (la Selva)
Organitza: SEAS. Vegeu més informació (condicions d’inscripció, ruta,...) al web de la SEAS.
16 de novembre de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Un Dakar vist des de dins
Vivències del Dakar en primera persona, per Jordi Celma. Organitza: Jordi Celma. Col·labora: Ateneu.
Entrada lliure.
17 de novembre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

Cicle Gaudí: Donde caben dos
De Paco Caballero. Comèdia. 108 min. Juliol 2021 Organitzen: Acad. Catalana del Cinema, Ateneu i
Òmnium Cultural SJD. Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis Ateneu, Òmnium Cultural, Carnet Jove 3
€,
Vanguardia
2x1.
19 Club
de novembre
de 2021
20:00 h.
Sala Piquet
###

Tertúlia: «Polítiques per reactivar el país»
A càrrec de Genís Roca,president de la fundació puntCat. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu. Entrada
lliure.
19 de novembre de 2021
22:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Estones de Clàssica: L’estiu del 86
Amb el Trip Jakob. Imanol de Almeida-Ferrer (violí), Carla Peña (violoncel) i Imanol Casan (piano). Organitza:
Ateneu Entrada gral, 12 €. Socis Ateneu, 10 €. Menors 25 anys, 7 €. Alumnes Escola Música, gratuït.
20 de novembre de 2021
06:30 h.
Esplanada darrere l'institut
###

Ascensió als cims Pic de Costa Cabirolera i Vulturó
Inscripcions al formulari de l’instagram de @secciojove.seas Organitza: SEAS jove Més informació a
l’instagram @secciojove.seas
20 de novembre de 2021
18:30 h.
Sala del Cinquantenari

###

Concert de Coraggio i SOM·Night
Organitzen: Coraggio, Ateneu i Activitats.cat. Entrada general, 8 €. Socis de l’Ateneu, 5 €.
21 de novembre de 2021

12:30 h.

Carrer Enric Morera

###

Inauguració de l’Espai Mestre Coll
Al carrer Enric Morera. Amb la participació del Cor lo Pom de Flors i l’Orfeó Enric Morera. Organitzen: Orfeó
Enric Morera i Cor lo Pom de Flors.
21 de novembre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

Concert del 70è aniversari de l’Orfeó
Amb la participació de l’Orfeó, excantaires i exdirectors. Organitza: Orfeó Enric Morera. Entrada lliure.
Inscripció prèvia obligatòria a www.ateneudesvern.cat/entrades a partir del dia 12 de novembre.
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Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
26 de novembre de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

El documental del mes: «Lobster soup»
De Pepe Andreu Ibarra i Rafa Molés Vilar. Espanya, Islàndia, Lituània, 2020. 96 minuts. V.O. en islandès i
anglès, subtitulada en català. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40. Preu 7 €. Socis de l'Ateneu 5 € .
27 de novembre de 2021
06:30 h.
Parador de Sant Just
###

Col·locació del Pessebre de la SEAS a la Tosseta Rasa (Terra Alta)
Sortida de 2 dies. Organitza: SEAS Vegeu més informació (condicions d’inscripció, ruta,...) al web de la
SEAS (www.santjust.org/seas).
27 de novembre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

SOY MACHADO
Vivències i poemes d’Antonio Machado. Organitza: Justeatre, en el marc del Novembre Literari. Entrada
general, 10 €. Socis Ateneu, 8 €.
28 de novembre de 2021
18:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

SOY MACHADO
Vivències i poemes d’Antonio Machado. Organitza: Justeatre, en el marc del Novembre Literari. Entrada
general, 10 €. Socis Ateneu, 8 €.
30 de novembre de 2021
18:00 h.
Consell Comarcal
###

Actuació de Coraggio
En l'acte de lliurament del premi Delta de Narrativa Femenina. Organitza: Ajuntament de Sant Just
10 de desembre de 2021

20:00 h.

Sala Piquet

###

Conferència: «L’evolució del paisatge al Llobregat»
A càrrec de J. M. Panareda. Organitza: SEAS, dins del cicle «Camí del Llobregat». Entrada lliure.
10 de desembre de 2021

22:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

The Marthians Funk Trio
Samuel Marthe (trombó), Caspar St Charles (bateria) i Abel Boquera (orgue) per retre homenatge al llegendari
Fred Wesley. Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu. Entrada gral: 12 €. Socis Ateneu 10 €. Menors 30
anys,
€.
12 de 8desembre
de 2021
06:30 h.
Darrere l’Institut
###

Excursió al Montseny
Ascensió als tres cims: Matagalls, Les Agudes i Turó de l’Home Organitza: SEAS Jove Més informació a
l’instagram @secciojove.seas
12 de desembre de 2021
07:00 h.
Parador de Sant Just
###

Excursió a Montserrat
Organitza: SEAS, dins del cicle «Camí del Llobregat». Vegeu més informació (condicions d’inscripció, ruta,...)
al web de la SEAS.
12 de desembre de 2021
16:30 h.
Plaça Camoapa
###

CorAggio: Cantada de Nadales al Mercat de Nadal
Organitza: CorAggio
15 de desembre de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

Cicle Gaudí: Chavalas
De Carol Rodríguez. Drama. 90 minuts. Organitzen: Acad. Catalana del Cinema, Ateneu i Òmnium Cultural
SJD. Col·labora: Ajuntament. Preu: 4,50 €. Socis de l'Ateneu, Òmnium Cultural, C. Vanguardia, Carnet Jove,
3
17€.de desembre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

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). Venta anticipada a www.ateneudesvern.cat/entrades i a Entrapolis.com
19 de desembre de 2021
07:00 h.
Aparcament Escola Montseny
###

Excursió matinal a l'Ordal (Baix Llobregat)
Vegeu més informació al web de la SEAS. Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

Pàgina 8

Ateneu de Sant Just Desvern
Relació d’activitats de l’any 2021
19 de desembre de 2021

20:00 h.

Sala del Cinquantenari

###

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). Venta anticipada a www.ateneudesvern.cat/entrades i a Entrapolis.com
21 de desembre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

El documental del mes: «Mothers»
De Myriam Bakir. Marroc, França, 2020. 62 minuts. V.O. en àrab, subtitulada en català. Organitzen: Ateneu i
Paral·lel 40. Preu 7 €. Socis de l'Ateneu 5 € .
23 de desembre de 2021
19:00 h.
Sala del Cinquantenari
###

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). Venta anticipada a www.ateneudesvern.cat/entrades i a Entrapolis.com
25 de desembre de 2021
21:00 h.
Església dels Sants Just i Pastor
###

Concert de Nadal
Amb la participació de Santi Vilarubla (orgue), CorAggio, Marion Llobera (soprano) i Orfeó Enric Morera.
Organitza: Orfeó Enric Morera Entrada lliure.
26 de desembre de 2021
20:00 h.
Sala del Cinquantenari

###

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). Venta anticipada a www.ateneudesvern.cat/entrades i a Entrapolis.com
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