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HISTORIA DE L'ATENEU SANTBOIÀ

1861- Naixement de les agrupacions corals

Anselm Clavé que, a més de la seva afició a la música, era una persona preocupada per la cultura
social i popular, es va dedicar a anar pels pobles divulgant el cant coral per a diversos indrets de
Catalunya.

1861- Naixement de la coral Terpsicore

L'il·lustre santboià Jaume Riba va fer amistat amb l'Anselm Clavé. Mitjançant aquesta relació, es va
fundar,  la coral "Terpsícore". El Jaume Riba va ser el primer director de la coral.
La cultura i l'ambient musical no eren nous a Sant Boi: en aquell temps, ja hi havia dues orquestres, o
dos grups musicals que s'anomenaven "Els Nois de Sant Boi", i "Joventut Santboiana".

1893- Naixement del grup coral La Marsellesa

Aquest grup coral serà una escissió de La Terpsícore. Els components de la Marsellesa es van ajuntar
amb els components de les orquestres "Els nois de Sant Boi" i de "les Joventuts Santboianes". Entre
tots, formaven un grup d'unes 150 persones.

1895- Inauguració dels locals de la Marsellesa

Es va decidir construir, mitjançant la col·laboració dels germans Petit, uns locals per poder reunir-se,
assajar i realitzar festes.
Com tenien dificultats per pagar el deute, van decidir llogar-los per fer escola per als nens durant el
dia, i aprofitaven les nits i els dies festius per a realitzar-hi altres activitats lúdiques i culturals.

1899- Transformació de la coral "La Marsellesa" en Ateneu

Es constitueix l’Ateneu Instructiu i Recreatiu. La Marsellesa coordina i desenvolupa les diferents
activitats
culturals de l’entitat. Es realitzen balls i concerts, representacions teatrals i corals. A més disposa d’un
cafè social i una biblioteca, un club esportiu d’escacs i un altre de billar. El projecte per a la construcció
d’escoles comença a tirar endavant.

1905- Inscripció oficial de l'ateneu santboià en el govern civil

L’associació passa a anomenar-se Ateneu SantBoià. Aquest any també s’inauguren les primeres
escoles d’ensenyament elemental per a nois. Les escoles per a noies no arribarien fins el 1909,
situades en un local diferent. Les escoles foren construïdes gràcies a subvencions i a l’aportació
personal dels socis.

1909- La setmana tràgica de Barcelona

Els fets de la Setmana Tràgica afectaren excessivament el funcionament de les escoles que foren
tancades per causa dels seus ensenyaments laics, en la línia dels ateneus obrers catalans. Gràcies a
l’aportació personal de famílies il·lustres de la vila i a costa de fer concessions; l’activitat de l’Ateneu
pugué subsistir.

1916- Fundació de l'Ateneu Familiar

Provocada per l'escissió d'un grup de socis.

1917- La primera projecció de cinema a l'Ateneu Santboià.

Es projecta en cinema mut i acompanyada de piano.

1922- Compra de Ca l'Amigant

Els propietaris de la finca, la Senyora Maria Girona i fills, la van vendre a l'entitat gràcies a un préstec
del Sr. Romualdo Lalueza.
Gràcies a totes les persones de l'entitat es va poder aixecar, en aquells terrenys, una nova sala social,
que amb els anys d'esforç continuat, arribaria a ser l'Ateneu més gran de Catalunya.

1926- Federació del club d'escacs de l'Ateneu i inauguració de varies
seccions esportives i el billar.

1932- Estrena del cine sonor i la sala polivalent.

1936- Guerra Civil Espanyola.

Durant la guerra l'Ateneu va estar pràcticament inactiu.
A l'entrada dels nacionals, l'Ateneu va ser clausurat per l'Ajuntament franquista. Les seves
dependències van ser "cedides" a la Falange Española, a la Dirección Nacional de Transportes, i a
l'Auxilio Social. Aquests últims van utilitzar les sales com a menjadors socials.

1939- Acabada la guerra

Un cop acabada la guerra, sota la supervisió de la Falange Española, es van començar a reprendre les
activitats del cafè, del cinema i del teatre. El cinema es parava, a mitja pel·lícula, i la gent es veia
obligada a cantar "mano alzada" el "Cara al Sol" de la Falange.
Un cop van marxar els falangistes, les sessions de ball es van tornar a reprendre, però tenint en comte
"les formes" i el compliment estricte de les Quaresmes. Tot això va durar gairebé fins els anys 60.

Dècada dels 40

Es van posant en funcionament totes les seccions.
Augment de socis i per primer cop es varen deixar inscriure les dones com a sòcies.

Dècada dels 50

Va ser una època de creixement i gran participació social, la qual cosa va portar molts beneficis a
l'entitat i va permetre que es pogués construir una nova sala de teatre i cinema. Així l'antiga sala es va
convertir en una magnífica sala de ball tots els diumenges i festius. Aquest avantatge va fer que tant el
públic del poble i de les rodalies (com Barcelona), pogués assistir-hi regularment. La pista d'estiu
també es va omplir cada cop més, i tot això permetia uns bons ingressos a l'entitat.

Dècada dels 60

Amb la "mort" de l'Ateneu Familiar, L’Ateneu esdevindrà un centre de referència per a l’oci i la cultura
al Baix Llobregat. En aquesta època, amb continuïtat en els anys 70, trobarem artistes nacionals de
primera fila. I pel que fa al cine, les millors pel·lícules s'estrenaven conjuntament amb els millors
cinemes de Barcelona.
L'Ateneu era una màquina de fer diners i, dirigida pel president Jaume Vila Tous, es van poder fer
diverses obres, una nova pista de ball i les noves escoles.

Dècada dels 70

En aquesta època s’iniciarien els problemes de econòmics. Per culpa de que havia anat desapareixent
l'esperit altruista dels santboians, ja ningú feia res sense cobrar. També va afectar la crisis mundial del
cine i que s'havien deixat de banda moltes activitats.
L'Ateneu va haver de buscar subvencions de l'Estat.

1979- S'aprova la instal·lació d'un Bingo

Inagurat a principis de 1980 i amb capacitat per 800 persones. Es va crear amb l'intenció de "tapar
forats" però es convertia ràpidament en un altra activitat deficitària.

1989- Loguer de les instal·lacions a una entitat privada

La sala de ball i la pista d'estiu, junt amb els seus jardins, es van llogar a l'empresa SIET S.A. per fer
una discoteca.

1995- Renovació de la Junta

Es va intentar tornar a posar en marxa el cinema, els grups de teatre, la coral, recolzar les activitats
de joves, fomentar als col·legis les classes de dansa, i formar una coral infantil que pogués actuar al
teatre.
Tot això es va trencar al cap d'uns mesos, quan els components de la junta van dimitir perquè els
comptes no quadraven amb el que els havia explicat el president.
Es va fer una assemblea extraordinària on es va forçar la dimissió del president. Seguidament es va
anomenar una junta gestora composada pels revisors de comptes i alguns socis voluntaris, per
gestionar l'entitat provisionalment.

1997- Subhasta de l'Ateneu

Un cop es va fer una auditoria i es va tancar el bingo, la junta gestora va comunicar la seva decisió de
no continuar.
Una subhasta irregular i inesperada, va deixar l’Ateneu en mans d’una empresa del sector de la
construcció.

Dècada del 2000

L’Ateneu esdevé un espai social alliberat i segueix oferint activitats culturals gràcies a la creació d'els
Amics de l’Ateneu. És on es celebra la Festa Major alternativa i segueix essent un espai de trobada i
participació social molt apreciat per la ciutadania.
S’enderroca parcialment part de les instal·lacions per motius de seguretat i la propietat passa a ser de
titularitat municipal.

Actualitat

L’ajuntament i les diferents entitats, existeix una voluntat de recuperar l’Ateneu SantBoià com a motor
social i cultural, a més de com a fita històrica dins de laciutat. Per això que s’ha posat en marxa un
procés de participació i comunicació per iniciar el procés de construcció del Nou Ateneu Santboià.
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Escenari + butaques
Banys teatre
Accés
Banys accés
Vestíbul
Cafè
Passadís
Magatzem1
Magatzem2
Sala Topos
Galeria
Bar
Cuina
Magatzem cuina
Bany cuina
Connexió
WC homes
WC dones
Magatzem3
Guarda-roba
Taquilles
Distribuïdor
Accés pati butaques
Accés discoteca
Sala principal
Sala de salsa
Sala Hawai
Sala1
Sala2
Sala3
Sala4

SUP. TOTAL

623,56 m2
9,73 m2

21,75 m2
14,52 m2
5,72 m2

164,13 m2
5,39 m2
8,35 m2

13,07 m2
12,00 m2
64,75 m2

168,46 m2
21,15 m2
26,56 m2
4,82 m2

28,41 m2
7,20 m2

17,77 m2
23,81 m2
21,92 m2
6,93 m2

53,71 m2
68,65 m2
73,33 m2
573,5 m2

108,80 m2
152,50 m2

5,38 m2
7,17 m2
7,17 m2
7,17 m2

2249,12 m2

Sales de sortida al jardí
Sala informàtica
Sala tapiada
Altell fusta
Billars
Sala piano
Sales
Bany 1
Bany 2
Escala
WC homes
WC dones
Accés
Tribuna
Sala love
Guardarroba
Vestidors
Banys vestidors
Sala1
Sala2
Sala3
Banys homes
Banys dones

SUP. TOTAL

35,81 m2
22,80 m2
37,30 m2
61,59 m2

170,16 m2
43,34 m2
5,53 m2
1,34 m2
4,43 m2

17,10 m2
9,16 m2
3,72 m2

15,56 m2
293,83 m2
80,52 m2
21,18 m2
15,16 m2
4,46 m2
4,65 m2
4,65 m2

18,86 m2
20,70 m2
32,13 m2

924,48 m2

Sala apuntalada
Sala pintura
Bany
Galliner
Despatx1
Despatx2
Despatx3
Sala VIP
Sala discos
Bingo
Banys bingo
Cuina
Sala Clima

SUP. TOTAL

31,51 m2
24,14 m2
1,41 m2

313,28 m2
24,16 m2
17,34 m2
26,53 m2
38,52 m2
11,46 m2

305,59 m2
30,88 m2
15,32 m2
19,00 m2

861,15 m2

PLANTA COBERTA

SECCIONS

Escenari
Bar
Pista de ball

SUP. TOTAL

461,77 m2
140,33 m2
44,43 m2

520,50 m2

NOU PLANEJAMENT URBANÍSTIC

6a   Parcs i jardins urbans
        Actuals de caràcter local
6b Parcs i jardins urbans
        De nova creació i de caràcter local
7a Equipaments comunitaris
        i dotacions actuals
7b   Equipaments comunitaris
        i dotacions de nova creació
8a   Verd privat protegit
9     Protecció de sistemes generals
12   Nucli antic de substitució de
        l'edificació antiga
14b Remodelació física/privada
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