MEMÒRIA 2015
L'activitat de l'Ateneu i de les seves seccions al llarg de l'any 2015 va ser constant, i
prova d'això n'és la gran quantitat d'activitats realitzades (excursions, concerts,
representacions teatrals, conferències, recitals, exposicions, presentacions, projeccions,
etc...) que detallem exhaustivament al final d'aquesta memòria. Com hem vingut fent els
últims anys, però, ens centrarem en explicar el dia a dia de l'Ateneu perquè les activitats,
poc o molt, ja són prou conegudes pels nostres socis.
L'Ateneu va començar el 2015 amb 408 socis, i al llarg de l'any es van produir 11 baixes i
46 altes, amb la qual cosa va tancar l'any amb 443 socis. De les baixes, 5 ho van ser per
defunció.
L'any va començar amb el ferm propòsit de continuar els cicles que venim fent des de fa
algunes temporades: el d'espectacles de l'Espai A, promogut des de la Federació
d'Ateneus de Catalunya que ens permet a les entitats adherides programar uns
espectacles amateurs de molta qualitat a uns preus molt assequibles; el Documental del
Mes, en col·labració amb Paral·lel 40 i el cicle de Jazz programat conjuntament amb On
Air Jazz Series. A més de tant en tant es programen altres espectacles fora d'aquests
cicles. Val a dir que en la majoria dels espectacles que es programen hi ha un percentatge
baix de socis que hi assisteixen. En un altre ordre de coses, l'any començava, també,
amb els judicis pendents per les demandes laborals d'uns exmonitors de Balls de Saló,
judicis que estaven previstos per a abril i setembre.
El mes de gener l'Ajuntament va fer una actuació a la Sala Gran consistent en
impermeabilitzar la coberta, canviar la lluminària i canviar el parquet, Aprofitant que
teníem una empresa impermeabilitzant la coberta de la teulada de la Sala Gran vam
demanar-li pressupost i condicions de pagament per a impermeabilitzar la de tot l'Ateneu;
el pressupost pujava uns 24.000 euros més IVA (el mateix preu per metre quadrat que el
que pagava l'Ajuntament per la Sala Gran) i vam decidir acceptar-lo i fer aquesta obra que
ens garanteix que no entri aigua pel sostre els propers anys. El pagament es va acordar
fer-lo en 12 mensalitats.
El mateix mes de gener l'Arnau Cunties, arxiver que estava contractat per l'Ajuntament
mitjançant un pla d'ocupació, va començar a treballar en la catalogació de l'Arxiu de
l'Ateneu. Aquesta tasca havia d 'allargar-se uns mesos i abastar, també, els arxius de les
seccions.
El mes de febrer vam rebre la visita de la Presidenta i la Secretària del Centre d'Estudis,
que van oferir-se per col·laborar amb l'Ateneu, molt especialment el que fa al tema del
Centenari.
El dia 11 de febrer l'Ateneu va ser víctima d'un robatori, pensem que va ser aprofitant les
obres que s'estaven fent a la teulada. Es van endur una impressora que no s'utilitzava,
per a la qual cosa es va forçar la porta de secretaria, un radiocasssette i un projector antic
de l'Escola de Música. El robatori va evidenciar que el sistema d'enregistrament d'imatges
no funcionava motiu pel qual es va haver de canviar l'aparell per un de més modern.
El mes de març vam rebre la visita d'uns inspectors de treball, a ran d'una denúncia dels
ex-monitors de Balls de Saló, amb una citació posterior del President de l'Ateneu i dels
responsables de la Secció de Balls de Saló. Els inspectors van considerar correcta
l'actuació de l'Ateneu.

Al llarg d'aquest mes de març vam tenir reunions amb l'Ajuntament, que va iniciar un
projecte global per tal d'obtenir les llicències d'activitats de la Sala Gran i de l'Ateneu.
L'Ajuntament es va oferir per fer-se càrrec del projecte, que havia de comptar amb
l'aprovació dels bombers. Aquest projecte ens va du, al llarg de l'any, a fer moltes
reunions amb els tècnics de l'Ajuntament i la previsió era tenir-lo enllestit abans de l'estiu.
Entre març i abril tancàvem un altre tema que ens preocupava. Es va procedir a la
segregació de la llicència d'activitat del bar-restaurant. La segregació consisteix a
diferenciar el titular de la llicència (l'Ateneu) de l'explotador; d'aquesta manera l'explotador
pot relacionar-se directament amb l'Ajuntament sense necessitat que intervingui l'Ateneu.
Per fer-ho es va fer una addenda al contracte de lloguer. Aquesta segregació, a part de
beneficiar el llogater per poder interactuar amb l'Ajuntament d'una manera molt més àgil,
també beneficia l'Ateneu ja que deixa de ser responsable de l'activitat del bar-restaurant.
Tot i no ser una cosa pròpiament de l'Ateneu, també volem deixar constància en aquesta
memòria que cap a inicis d'abril començàven les obres de remodelació de l'espai contigu
a l'Ateneu, la futura Plaça Antoni Malaret. L'Ateneu va sol·licitar que, tot aprofitant les
obres, es modifiqués el mural de l'Ateneu per afegir-hi el campanar i la bandera de la
Penya del Moro, modificacions que l'Ajuntament va desestimar.
A l'abril, també, es va renovar l'adhesió al Cens d'Entitats per la Llengua i l'Orfeó va
informar-nos de la constitució d'una Comissió per festejar l'Any Morera. Cal destacar
també, dins del mes d'abril, el gran enrenou que va significar per nosatres la suspensió de
pagaments de empresa que feia el butlletí de la SEAS i la Vall de Verç, ja que vam rebre
requeriments judicials per veure si teníem factures pendents de pagament. Aquest fet
posava de manifest, un cop més, la necessitat de ser molt rigorosos en el tractament de
temes comptables.
El judici que teníem previst per al mes d'abril es va ajornar fins setembre per malaltia del
nostre advocat.
Al maig continuaven les reunions amb el CAU i l'Ajuntament. Ens havien donat un termini
per acabar el projecte, que havia de ser d'uns pocs mesos, i la cosa anava allargant-se; el
projecte no veia la llum. També va ser el mes de maig quan la comissió del Centenari es
va reunir per primer cop.
Maig va acabar amb la Festa Major de l'Ateneu, nom nou que vam donar a la Setmana de
l'Ateneu; els actes es van desenvolupar amb una presència baixa de socis.
A inicis de juny l'Arnau Cunties -recordem-ho, l'arxiver que estava informatitzant en nostre
arxiu- va donar per acabada la seva tasca. Per raons alienes a l'Ateneu no es va poder
dur a terme el tractament de la documentació de les seccions.
El mes de juny vam fer un canvi significatiu en la manera de facturar el lloguer de la Sala
Gran a l'Ajuntament; des d'aquel moment les factures s'emeten i envien a l'Ajuntament
mitjançant procediments electrònics. La nova manera de facturar té els seus aventatges, i
és que si no hi ha cap contratemps el pagament és més ràpid.
El mes de juny la Generalitat va obrir una línia de subvencions per a reformes d'edificis
d'entitats i es va obrir una escletxa d'esperança en el si de la Junta Directiva. El nostre

goig, però, va durar ben poc perquè una de les condicions sine qua non era que l'edifici
estigués considerat bé d'interès local
El mes de juliol es va procedir a fer la reserva dels números de la Grossa de Cap d'Any;
aquest any vam jugar novament tots els números acabats en 1918. Loteries de Catalunya
va fer-nos la reserva dels números, el dipòsit i la impressió de les butlletes.
Passat l'estiu vam continuar donant voltes al projecte d'obres; es va posar de manifest
que el gran problema era el sistema d'evacuació en cas d'incendi. Els bombers admeten
que l'infraestructura de l'edifici ha de correspondre a la normativa dels anys en què va ser
construït, però el tema d'evacuacions ha d'estar adaptat a la normativa actual. El treball
per fer el projecte, però, continuava.
El mes de setembre es va rebre una petició per tal de deixar alguns espais de l'Ateneu per
tal d'enregistrar un anunci per Coca-Cola. Van ser unes poques hores, sense afectar
l'activitat de l'Ateneu, i ens va reportar unes entrades econòmiques gens despreciables.
L'equip de rodatge venia dels Estats Units.
Al setembre, en acabar la temporada de sopars als pati del Roure, es va posar de
manifest que enguany no havia hagut cap denúncia pel tea dels sorolls. Esperem que
haguem arribar a un punt d'equilibri amb el veïns. Sobre aquest tema, també, es va fer un
cartell per animar a la gent a fer silenci de nit i posteriorment l'Ajuntament va posar una
placa al carrer en la mateixa línia.
A finals de setembre havien de tenir lloc els judicis per les denúncies dels monitors de
Balls de Saló. De fet els judicis no es van arribar a celebrar perquè es va arribar a l'acord
de tancar el tema amb una petita indemnització.
En aquest punt fem una excepció per parlar d'una activitat específica: al setembre, el dia
26, es va fer un gran concert de l'Orfeó Enric Morera junt amb l'Orquestra de Cambra de
l'Empordà; era l'acte central de la commemoració de l'Any Morera per part de l'Orfeó. Va
haver-hi una assistència espectacular i es va comptar amb la presència de l'Honorable
Conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Ferran Mascarell.
A l'octubre va arribar-nos la notícia que l'interventor de l'Ajuntament no acceptava la
presentació de l'impost de societats per a justificar la subvenció del 2014. Aquest fet va
implicar una gran feinada de recopilar factures de les diferents seccions i va posar de
manifest les greus deficiències en el tractament de la informació comptable per part
d'algunes seccions, la qual cosa va motivar d'immediat l'establiment d'una nova normativa
comptable per ser més àgils en un futur.
A l'octubre va finalitzar el treball que feia una noia a l'Ateneu en benefici de la comunitat,
en conveni amb el Departament de Justícia. Vam comunicar al Departament que estem
disposats a seguir acollint joves que hagin de fer aquests treballs perquè les dues
experiències que hem tingut han estat positives. D'altra banda també vam rebre la notícia
que finalment no vindria a treballar a l'Ateneu una persona que havia d'arribar-nos
mitjançant un pla d'ocupació de l'Ajuntament.
Al novembre es va presentar a les seccions un nou sistema de càlcul de les aportacions
que han de fer a l'Ateneu. Està basat en l'espai en exclusiu que ocupen i en les hores
d'utilització dels espais compartits. Es va posar de manifest que les aportacions actuals ja
estaven calculades amb criteris molt similars, i com a novetat s'incorpora una penalització

a les seccion que tenen membres que no són socis de l'Ateneu i una bonificació a
aquelles que aporten més socis actius. També es va anunciar que l'any vinent o l'altre
caldrà revisar els criteris amb què es reparteix la subvenció de l'Ajuntament (actualment
es distribueix d'acord amb un percentatge històric) i adaptar-los als que realment aplica
aquest organisme.
Finalment hem de dir que desembre va acabar amb la grossa de cap d'any. La sort va
voler que el primer premi acabés amb els mateixos números que jugava l'Ateneu, motiu
pel qual les participacions (de 5 euros) han estat premiades amb el retorn de 4 euros.
Durant l’any 2015 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, 15 de febrer de 2016

Annex a la memòria del 2015 – Relació d'activitats
09/01/2015
Conferència: “L'exèrcit català del 1714; característiques i composició”
A càrrec de Francesc Serra. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
09/01/2015
Jazz: GOLD DUST
Albert Viles (bateria), Àlvar Taborda (contrabaix) i Pep Casadó (guitarra). Organitzen: ON AIR SERIES
i Ateneu.
10/01/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
11/01/2015
Excursió a Talamanca (Bages)
Circuit pels escenaris de la batalla de Talamanca. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de
Successió 1700-1714”.
16/01/2015
Tertúlia: “Els set pecats capitals de la justícia a Catalunya: present i futur”
A càrrec de Santiago Vidal i Marsal. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
16/01/2015
Un musical innominable
Una paròdia de Harry Potter, amb la companyia Wizart Musicals. Organitza: Ateneu.
17/01/2015
Recital poètic amb tast de vi
Recital amb la poetessa Sònia Moll acompanyada al piano per la pianista santjustenca Clara Peya.
Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
18/01/2015
Excursió al Turó de Magarola (Collserola)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
18/01/2015
Un musical innominable
Una paròdia de Harry Potter, amb la companyia Wizart Musicals. Organitza: Ateneu.
23/01/2015
El Documental del mes: “Everyday rebellion”
104 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
24/01/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
25/01/2015
Teatre: “Divorciades, vegetarianes i...”
A càrrec del grup Endoll, de l'Avenç. Organitza: Ateneu.
01/02/2015
Excursió a Sant Pere de Ribes i Montgròs (Garraf)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
06/02/2015
Jazz: CARLES MARGARIT
Carles Margarit (Saxo) i Xavier Algans (piano). Organitza: OnAirJazzSeries i Ateneu.
07/02/2015
Cap de setmana a la neu, al Port del Compte
Sortida de dissabte i diumenge. Organitza: SEAS.
07/02/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
08/02/2015
Cor Cantabile: Life!
Cor finalista 2014 del programa-concurs Oh Happy Day!. Organitzen: Espai A i Ateneu.
13/02/2015
Conferència: “Principals fets d'armes a la Península”
A càrrec de Josep M. Solé Sabaté. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 17001714”.
15/02/2015
Excursió de Viver-Serrateix a Cardona (Bages)
Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
15/02/2015
Recital poètic amb tast de vi
Recital amb la poetessa Mireia Calafell. Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
20/02/2015
Tertúlia: “Processos d'emancipació nacional a Europa”
A càrrec d'Aureli Argemí. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
21/02/2015
Audició d'alumnes de l'Escola de Música
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu.
21/02/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
22/02/2015
Excursió a Sta Maria de Martorelles i Castell de Sant Miquel (Serra de Marina)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
22/02/2015
Vaixells de paper
Espectacle musical a càrrec del grup Rondalla Puiggraciós. Organitzen: Espai A i Ateneu.
22/02/2015
Passio Domini Nostri Jesu Christi
Concert de Cant Gregorià. Organitza: Parròquia de Taulat (Poble Nou, Barcelona).

27/02/2015
El Documental del mes: “Mercedes Sosa, la Voz de Latinoamérica”
Direcció: Rodrigo H. Vila – Argentina (2013) – 93 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
28/02/2015
Musicoral
Actuació de l'Orfeó Enric Morera. Organitza: Federació Catalana d'Entitats Corals.
28/02/2015
Assemblea General Ordinària de l'Ateneu
Organitza: Ateneu.
01/03/2015
Passio Domini Nostri Jesu Christi
Concert de Cant Gregorià. Organitza: Parròquia del Pi (Barcelona).
05/03/2015
Audiovisual: “Aconcagua. El sentinella de pedra”
Amb German Català. Organitza: SEAS, dins del cicle d'audiovisuals de Muntanya.
06/03/2015
Recital poètic amb tast de vi
Recital de les poetesses Anna Pantinat i Blanca Llum. Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
06/03/2015
Jazz: LLUÍS COLOMA TRIO
Lluís Coloma (piano), Manolo Germán (contrabaix) i Marc Ruiz (bateria). Organitza: OnAirJazzSeries i
Ateneu.
07/03/2015
Assemblea General de la SEAS
Organitza: SEAS.
08/03/2015
Excursió a Granera (Moianès)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
13/03/2015
Conferència: “Els grans protagonistes catalans”
A càrrec de Carles Serret. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
14/03/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
15/03/2015
Excursió a la Serra de Vandellós (Baix Camp)
Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
15/03/2015
Concert “Miquel Casals Quintet”
Boleros, chacha, rancheras... Organitza: L'Ateneu i l'Avenç.
20/03/2015
Dia Mundial de la poesia
Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu i altres.
20/03/2015
Tertúlia: “Els adolescents i les xarxes socials”
A càrrec d' Alba Martínez. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
21/03/2015
Passejada pel Camí de la Riera
Passejada guiada per Antoni Anguera. Organitza: SEAS.
22/03/2015
Festa per recollir fons per la Trailwalker Girona 2015
Botifarrada. Organitza: SEAS.
22/03/2015
Teatre: “25 de gener”
A càrrec del grup Punt i Seguit Teatre. Organitzen: Espai A i Ateneu.
27/03/2015
El Documental del mes: “The Good Son”
Direcció: Shirley Berkovitz – Israel (2013) – 52 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
28/03/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
29/03/2015
Excursió a Montserrat
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
09/04/2015
Audiovisual: “Tour 2015 del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló”
Organitza: SEAS, dins del cicle d'audiovisuals de Muntanya.
10/04/2015
Conferència: “La vida quotidiana a la Catalunya en guerra”
A càrrec de Júlia Beltran. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
11/04/2015
Caramelles
Recorregut: Pastisseria Celes (10:30), Mercat (11:00), Super Elena (11:30), Pl. Campreciós (12:00),
Can Pedroseta (12:30),c/. Miquel Reverter (13:00) i la Vagoneta (13:30). Oganitza: Cor lo Pom de
Flors.
11/04/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
11/04/2015
Recital poètic amb tast de vi
Recital amb l'Anna Gual i el Ramon Boixeda. Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
12/04/2015
Caramelles
Recorregut: Centre Mil·lenari (10:30), Residència Nta Sra Lorda (11:00), Pastisseria Trilla (11:30),
Ajuntament (12:00), c/. Verge dels Dolors (12:30), Pl. Maragall (13:00) i Ateneu (13:30). Oganitza: Cor
lo Pom de Flors.
12/04/2015
Excursió a Sant Mamet (Noguera)

Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
17/04/2015
Tertúlia:”El teatre Català actual, de l'escriptura a l'escenari”
A càrrec de Toni Cabré. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
17/04/2015
Jazz: REMEMBERING COLTRANE
Martí Serra (saxos), David Soler (Guitarra), David Mengual (Contrabaix) i Jordi Gardeñas (bateria).
Organitza: OnAirJazzSeries i Ateneu.
18/04/2015
Participació a la Trailwalker Girona 2015
(Caminada de 100 km; activitat solidària per recollir fons per a Oxfam Intermon).
18/04/2015
Recital poètic amb JOAN MARGARIT
Recital especial poemes de Sant Just. Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
19/04/2015
1r aplec caramellaire de Sant Cugat
Organitzen: Cor lo Pom de Flors i altres cors.
19/04/2015
Presentació del llibre «L'àguila negra», de Joan Carreras
A càrrec de l'autor. Organitzen: Òmnium Cultural i Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
21/04/2015
Presentació del llibre: Les llums s'apaguen a tot Europa (La fi de la Belle Époque)
Autor Josep Pich Mitjana, professor d'història contemporània de la UPF. Organitza: Escola d'Escriptura
de l'Ateneu i Centre d'Estudis.
24/04/2015
El Documental del mes: “The special need”
Direcció: Carlo Zoratti – Itàlia (2013) – 84 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
25/04/2015
Ball de Saló: especial “Feria de abril”
Entrada amb tapes de pernil i formatge i “rebujito” per beure. Organitza: Balls de Saló.
26/04/2015
Excursió a Caldes de Montbui, Torre Roja i Pèlags (Vallès Occidental)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
26/04/2015
Som i serem
Espectacle de dansa amb l'Esbart Rubí. Organitzen: Espai A i Ateneu.
06/05/2015
XXII Concurs de composició musical
Organitza: Escola de Música.
07/05/2015
Audiovisual: “Mountain Wildernes de Catalunya, 25 anys protegint les
muntanyes”
Organitza: SEAS, dins del cicle d'audiovisuals de Muntanya.
07/05/2015
Concert de l'Orfeó Enric Morera
In – veí.
08/05/2015
Conferència: “L'altra cara de la guerra: la violència contra la població civil”
A càrrec de Josep M. Torras. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
08/05/2015
Jazz: BIRTH OF THE COOL TRIBUT BIG BAND
18 músics en escena!. Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu.
09/05/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
10/05/2015
Excursió al Moianès
Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
10/05/2015
Excursió al refugi del Mas del Tronc i Parc Eòlic (Anoia)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
14/05/2015
Debat electoral amb els candidats
Modera Pere Font Grasa. Organitza: La Vall de Verç.
15/05/2015
Tertúlia:”El procés i la innovació a Catalunya”
A càrrec de Rafael Pous i Andrés. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
16/05/2015
Audició dels alumnes de l'escola de música
Organitza: Escola de Música.
17/05/2015
XLI Marxa de Regularitat
Organitza: SEAS.
22/05/2015
El Documental del mes: “Art and Craft”
Direcció: Jennifer Sam Cullman – USA (2014) – 89 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
23/05/2015
Audició dels alumnes de l'escola de música
Organitza: Escola de Música.
23/05/2015
Ball de Saló
Organitza: Balls de Saló.
27/05/2015
Muriel Casals: «Catalunya i els seus reptes de futur»
Organitza: Òmnium Cultural, Col·labora: Ateneu de Sant Just.
29/05/2015
Inauguració de l'exposició d'Arteneu i de la Festa Major de l'Ateneu
L'exposició romandrà oberta fins al dia 7 de juny. Organitzen: Ateneu i Arteneu.

29/05/2015
Nit de rumba catalana a càrrec del grup SOM CALIU
Organitza. Ateneu.
30/05/2015
Esmorzar de l'Ateneu
Organitza: Ateneu.
30/05/2015
Dissabte 30 de maig de 2015 – 12:30 h. Vermut poètic sota el roure
Amb el poeta i rapsode Jaume Pons Alorda, que recitarà poesia de Walt Whitman i Blai Bonet.
Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
30/05/2015
Espectacle infantil “Acluca els ulls. El meravellós viatge de la Violeta i en
Parpelles”
A càrrec de la companyia Parpelles. Organitza: Ateneu.
31/05/2015
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Rambles. Organitzen: Agrupació Sardanista i Ateneu.
31/05/2015
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.
31/05/2015
Espectacle de cançó popular “Exili cançons en escena”
A càrrec del Cor País Meu. Organitza: Ateneu.
05/06/2015
Conferència: “Les Quinzenades i l'últim rebrot de resistència a l'interior: el
combat d'Arbúcies”
A càrrec d'Arnau Cònsul. Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
07/06/2015Excursió a la Vall de Castellbò (Alt Urgell)
Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
07/06/2015
Sortida de Caramelles
Sortida del Cor al Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges. Oganitza: Cor lo Pom de Flors.
11/06/2015
Audiovisual: “Núria Picas, una vida”
Amb Núria Picas. Organitza: SEAS, dins del cicle d'audiovisuals de Muntanya.
14/06/2015
Excursió a la Serra dels Bufadors (Bisaura, Ripollès)
Excursió de tot el dia, cloenda del cicle de matinals. Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
17/06/2015
Concert de fi de curs d'alumnes de l'escola de música de l'Ateneu
Organitza: Escola de Música.
19/06/2015
Final de curs vínico-poètic
Amb Mireia Vidal – Conte. Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
20/06/2015
Concert de fi de curs de l'Orfeó Enric Morera
Amb un programa especial d'obres d'Enric Morera per commemorarel 150è aniv. del seu naixement.
Organitza: Orfeó Enric Morera.
21/06/2015
Excursió de cloenda del cicle a Osona
Organitza: SEAS, dins del cicle “La Guerra de Successió 1700-1714”.
26/06/2015
El Documental del mes: «Bicicletes vs cotxes»
Direcció: Fredrik Gertten - Suècia (2015) – 91 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
26/06/2015
Fi de curs de les classes de ball de l'Ateneu
Després de sopar hi haurà el ball de saló habitual. Organitza: Balls de Saló.
28/06/2015
Concert final de curs del Cor Aggio
Amb el Cor'Al de Valldoreix. Organitza: CorAggio.
04/07/2015
Sopar de Lluna Plena a la Tossa de Montbui
Organitza SEAS.
11/07/2015
Sortida de Veterans a Juclar i Pic d'Escobes
Organitza SEAS.
24/07/2015
El Documental del mes: «Los castores»
Direcció: Nicolás Molina i Antonio Luco - Xile (2014) - 66 min. - Medi ambient. Organitzen: Ateneu i
Paral·lel 40.
02/08/2015
Nit estelada
Pujada a la Penya del Moro . Organitzen: ANC i SEAS, dins de la programació de la Festa Major.
01/09/2015
Concurs fotogràfic de la SEAS
Presentació de les obres fins al dia 14 de setembre en horari d'oficina de l'Ateneu. Organitza: SEAS.
11/09/2015
Cantada del Cor lo Pom de Flors als actes de la Diada
Organitza: Ajuntament de Sant Just.
18/09/2015
Tertúlia: Enric Morera
A càrrec de Xose Aviñoa, en el marc de l'Any Morera (Commemoració del 150è aniversari del seu
naixement). Organitzen: Grup de Tertúlies de l'Ateneu i Orfeó Enric Morera.
19/09/2015
Sopar de motxilla

En el decurs del sopar es donaran a conèixer les fotografies guanyadores del Concurs Fotogràfic de la
SEAS 2015. . Organitza: SEAS.
20/09/2015
Excursió de la Coma a Tuixén (Solsonès)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
21/09/2015
Exposició fotogràfica SEAS-2015
L'exposició estarà oberta fins al dia 2 d'octubre. Organitza: SEAS.
25/09/2015
El Documental del mes: «El visionari. L'home que preveia l'economia mundial»
Direcció: Marcus Vetter - Alemanya (2014) – 100 min.- Polític. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
26/09/2015
Concert homenatge a Enric Morera
Amb l'Orfeó Enric Morera i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, en el marc de l'Any Morera.
Organitza: Orfeó Enric Morera.
03/10/2015
Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló.
04/10/2015
19a Caminada Popular per Collserola
Organitza: SEAS.
04/10/2015
Trobada anual de Grups de Cant Gregorià
Organitza: FCEC.
09/10/2015
Jazz: Pol Prats Quartet
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu.
16/10/2015
Conferència: «Paisatges vegetals del nostre país»
A càrrec de Josep Nuet. Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
17/10/2015
Recital de poesia amb tast de vi: «Eduard Escofet, el terra i el cel»
Tast del vi PEDRA ROJA (D.O. Montsant), gentilesa del Celler de Can Mata. Organitza: Escola
d'Escriptura de l'Ateneu.
17/10/2015
El sopar dels idiotes
De Francis Veber. Organitza. Justeatre.
18/10/2015
Excursió a Sant Pere de Torelló, Bellmunt i Vidrà
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
18/10/2015
El sopar dels idiotes
De Francis Veber. Organitza. Justeatre.
23/10/2015
El Documental del mes: «La casa de la morera»
Direcció: Sara Ishaq – Egipte, Emirats Àrabs, UK, Síria, Iemen (2013) – 91 min. - Social . Organitzen:
Ateneu i Paral·lel 40.
24/10/2015
Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló.
25/10/2015
Excursió a Pontons, Penyafort i Sant Salvador de la Balma (Alt Penedès)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
01/11/2015
Musical: MOULIN ROUGE
Venda anticipada d'entrades a la secretaria de l'Ateneu. Organitza: Ateneu.
06/11/2015
Jazz: Outer Space
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu.
07/11/2015
Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló.
08/11/2015
Excursió al pantà de Vallvidrera (Collserola)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
08/11/2015
Recital de poesia amb tast de vi amb Laia Carbonell i Francesc Gelonch.
En el marc del Novembre Literari i amb la col·laboració del Celler de Can Mata. Organitza: Escola
d'Escriptura de l'Ateneu.
10/11/2015
Taula rodona: «Comunicar literatura», amb Joan Josep Isern, Pilar Argudo, Óscar
López i Irene Pujades.
Moderada per Carme Verdoy, en el marc del Novembre Literari.
13/11/2015
Conferència: «Ús de les plantes medicinals al llarg de la història»
A càrrec d'Anna Maria Carmona. Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
14/11/2015
Concert-espectacle del Cor País Meu: «Ulisses»
En el marc del Novembre Literari. Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
15/11/2015
Excursió a Els Motllats (Baix Camp)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
20/11/2015
Tertúlia: «Ciutadà Joan Amades: un català universal»
A càrrec de Joan Serra Arman. Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.
21/11/2015
Ball de Saló

Organitza: Secció de Balls de Saló.
22/11/2015
Excursió a la Garriga i el sender dels Tremolencs (Cingles de Bertí)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
22/11/2015
Diada del Cantaire
Concert dels grups corals de l'Ateneu: Grup de Cant Gregorià, Cor lo Pom de Flors, Orfeó Enric Morera
i CorAggio . Organitza: Ateneu.
27/11/2015
El Documental del mes: «Game over»
Direcció: Alba Sotorra – Alemanya, Espanya (2015) – 78 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
27/11/2015
Recital de poesia amb tast de vi amb Màrius Sampere.
En el marc del Novembre Literari i amb la col·laboració del Celler de Can Mata. Organitza: Escola
d'Escriptura de l'Ateneu.
28/11/2015
Col·locació del pessebre de la SEAS al Montsec de Rúbies
Sortida de 2 dies. Diumenge es farà una visita cultural a Llimiana. Organitza: SEAS.
05/12/2015
Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló.
08/12/2015
Concert homenatge a Enric Morera, a Figueres
Amb l'Orfeó Enric Morera i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, en el marc de l'Any Morera.
Organitza: Orquestra de Cambra de l'Empordà.
11/12/2015
Conferència: «Plantes remeieres a la carta»
A càrrec de Manu Llabrés. Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
11/12/2015
Jazz: Clara Peya & Ferran Savall
Organitzen: ON AIR SERIES i Ateneu.
12/12/2015
Vetllada poètica
Lectura de poemes. Organitza: Centre d'Estudis Santjustencs.
12/12/2015
Concert del Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu
Organitza: Grup de Cant Gregorià.
13/12/2015
Actuació musical del Coraggio, Cor Jove de l'Ateneu
Dins del Mercat de Nadal.
13/12/2015
Excursió a la Riera de Caldes (Vallès Oriental)
Organitza: SEAS, dins del cicle “Plantes medicinals”.
16/12/2015
Concert de Nadal dels alumnes de l'escola de música
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu.
18/12/2015
Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell. Organitzen: CAL i Ateneu.
19/12/2015
Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell. Organitzen: CAL i Ateneu.
19/12/2015
Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló.
20/12/2015
Excursió al Puig d'Agulles i Sant Ponç de Corbera (Ordal)
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals.
20/12/2015
Concert de Nadal del Cor lo Pom de Flors
Organitza: Cor lo Pom de Flors.
20/12/2015
Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell. Organitzen: CAL i Ateneu.
21/12/2015
El Documental del mes: «The visit»
Direcció: Michael Madsen - Dinamarca (2014) – 83 min. Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40.
25/12/2015
Concert de Nadal
Orfeó Enric Morera, Grup de Cant Gregorià i CorAggio. Organitza: Orfeó Enric Morera.
26/12/2015
Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell. Organitzen: CAL i Ateneu.
27/12/2015
Els Pastorets de Sant Just
Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell. Organitzen: CAL i Ateneu.
30/12/2015
Ball de Saló
Organitza: Secció de Balls de Saló.
31/12/2015
Ball de fi d'any
Hora d'inici: a les 00:30 h. Organitza: Secció de Balls de Saló.

