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1893:  Naixement del grup coral La Marsellesa. 

1899: La societat es legalitza plenament, es creen els estatuts propis i es constitueix l’Ateneu Instructiu i Recreatiu. 

1905: L’associació passa a anomenar-se Ateneu Santboià. 

1922: L’Ateneu queda definitivament afincat a Ca l’Amigant. Aquesta propietat pertanyia a Maria del Remei Girona i fills.

1931: L’arribada de la República suposa per a l’Ateneu Santboià un moment clau per apropar la cultura al poble, ja que comptarà amb el suport de les institucions públiques. 

1936-1939: L’Ateneu viu aquests moments d’alta intensitat social i política, cedint constantment els locals per a la celebració d’actes polítics i electorals diverses forces polítiques com ERC, CNT, Força el 
Treball, Sindicat dels Treballadors, Socors Roig... A mesura que va avançant la Guerra, l’Ajuntament anirà confiscant diferents espais i seccions i es passa a dir Ateneo Samboyano.

1942: A la immediata postguerra l’Ateneu intentà recuperar la seva activitat quotidiana. La Guerra ha comportat la desaparició de material, problemes econòmics importants i una reducció en el nombre de 
socis.

Anys 50-70: Es tornarà a establir un ordre dinàmic envers les diverses sales de l’Ateneu gràcies a una població que creixia dia a dia amb les grans onades migratòries, intentant donar cabuda a tot tipus 
d’activitats.

La Democràcia: Rs recuperarà el nom d’Ateneu Santboià, i la cultura catalana podia tornar a establir-se institucionalment. 

1996: Problemes de finançament. Un deute de 8 milions de pessetes fa deixar la propietat de l’Ateneu en mans d’una empresa del sector de la construcció. 

1999-2009: Oukupació dels espais. S’organitzen tot tipus d’activitats alternatives.

2010: Enderroc parcial de les instal·lacions per raons de seguretat. L’Ateneu passa a ser propietat municipal per una permuta de terrenys amb l’esmpresa propietària.

Actualitat: Voluntat compartida de recuperar el paper històric de l’Ateneu Santboià com a motor cultural de la ciutat.

Antiga masia de Ca l'Amigant, abans de ser l'Ateneu Santboià
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Ajuntament Ateneu Sant Boià

Sant Boi del Llobregat
És un municipi de la comarca del Baix Llobregat. Situat a l'inici del delta, a l'est de la localitat s'hi troba el 
riu Llobregat, que el separa de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat i a 15 Km de Barcelona.

La població actual és de 82.860 habitants (2011), repartits en una superfície de 22,13 Km², amb una 
densitat de 3744 hab./Km²

Tot i trobar-se en la plana conformada pel delta destaca la muntanya de Sant Ramon (293 m) i, sobretot, 
Can Cartró (338 m), on es troba el punt més elevat del municipi, així com la Muntanyeta (72 m) , que es 
troba al mig de la zona urbana.
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TopografiaSuperfícies: solar i programa proposat

Història de l’Ateneu Santboià


