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02        EQUIPAMENTS CULTURALS I HISTÒRIA DE L’ATENEU

1. Centre d’Art Can Castells
Espai dedicat a l’art contemporani. Amb espais d’exposició, 
tallers, seminaris, etc.

2. Escola municipal de música Blai Net
Escola de titularitat municipal que acull al voltant de 400 
alumnes per curs escolar. 

3. Cinemes Can Castellet
5 sales de cinema amb un aforament total de 559 
persones.

4. Teatre Cal Ninyo
Teatre amb 153 butaques i sala polivalent amb capacitat 
per 70 persones. 

5. Hotel d’Entitats
Equipament a disposició d’entitats sense finalitat de lucre, 
de caràcter cívic i social sense seu pròpia

6. Ateneu familiar
Associació amb el fi de promoure i difondre la cultura en 
les seves diverses manifestacions, i contribuir a elevar el 
benestar, la il·lustració, la convivència i el nivell cultural 
dels socis i del públic en general. 
Disposa d’un teatre amb 950 butaques. I una sala de ball 
amb capacitat per 150 persones.

7. Casal d’avis Barri Centre
Serveis, associacions i cursets destinats a persones de la 
3a edat.

8. Ateneu Santboià
Entitat cultural molt present en la vida quotidiana dels 
santboians. Actualment en desús pel mal estat dels 
edificis. 

9. Can Barraquer
El Museu de Sant Boi de Llobregat recupera i fa difusió 
del patrimoni cultural i històric de Sant Boi.
10. Can Torrents
Antiga casa pairal construïda sobre murs romans i actual 
seu de l’Arxiu Històric Municipal.

11. Termes Romanes
Les termes romanes de Sant Boi són els banys privats 
pertanyents a una vil.la romana del Baix Imperi més ben 
conservats de Catalunya.

12. Can Massallera
Can Massallera és un conjunt de quatre edificis connectats 
entre si, amb més de 5.100 m2 de superfície total. És 
l’equipament sociocultural i esportiu municipal més 
gran de la ciutat. Compta amb una sala d’actes amb un 
aforament de 378 persones.

13. Biblioteca Central Jordi Rubió i Balaguer

ALTRES EDIFICIS SINGULARS

14. Església de Sant Baldiri
Edifici construït entre 1710-1752 en substitució d’un antic 
temple del segle XI.

15. Ajuntament 

16. Jutjats de Sant Boi de Llobregat

17. Estació de Ferrocarrils de la Generalitat

L’ATENEU SANTBOIÀ
Situat al cor del nucli antic, al límit del teixit urbà i a tocar del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, es troba l’Ateneu Santboià, una entitat de la 
ciutat d’alt valor simbòlic, emocional i històric. 

Passat, present i futur
Entitat estretament lligada a la vida cultural i social del poble de 
Sant Boi des de la seva creació al 1905; actualment en deteriorament 
i abandó, tot i l’esforç d’alguns ciutadans per mantenir-hi una espurna 
d’activitat. En un futur es preveu que esdevingui un equipament de 
ciutat modern i emblemàtic que fomenti la dinamització cultural de 
la ciutat i sigui hereu de l’esperit i la memòria de l’Ateneu Santboià. 
L’Ajuntament, fortament recolzat per la majoria d’agrupacions socials de 
la ciutat, ha iniciat un procés que, sense saber quan acabarà, ha de 
tornar l’Ateneu a la ciutat.

Fruit d’aquest procés, el Tap B, durant els quatrimestres de tardor del 
2010, i 2011 realitzà un parell de cursos amb el projecte del Nou Ateneu 
com a programa del taller.

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 divulgar el cant coral per diversos pobles de 
Catalunya

Naixement de la coral Terpsícore
L’il·lustre santboià Jaume Riba va fer amistat amb Anselm Clavé. Mitjançant aquesta 
relació, es va fundar la coral “Terpsícore”. Jaume Riba en fou el primer director. 
La cultura i l’ambient musical no eren nous a Sant Boi; en aquell temps, ja hi havia dues 
orquestres que s’anomenaven “Els Nois de Sant Boi” i “Joventut Santboiana”.

1893  Naixement del grup coral La Marsellesa
Aquesta coral va sorgir de l’escissió de la Terpsícore. Els components de la Marsellesa es 
van ajuntar amb els components de les dues orquestres, i entre tots formaven un grup 
d’unes 150 persones. Aquest grup combinaria les activitats musicals amb la tasca de 
millorar la cultura i la vida popular de Sant Boi. 

1895  Inauguració dels locals de la Marsellesa
Es decideix construir uns locals per poder reunir-se, assajar i realitzar-hi activitats lúdiques i 
culturals. Per pagar el deute, es lloguen durant el dia per fer escola per als nens.

1899  Es funda l’Ateneu Instructiu i Recreatiu
Els components de la Marsellesa van considerar que, tant les activitats que estaven duent a 
terme, com les seves aspiracions socials, culturals i educatives, anaven molt més enllà que 
les d’una entitat coral. Així la Marsellesa, dins de la mateixa entitat, es va quedar com una 
secció mes del nou Ateneu Instructiu i Recreatiu. S’hi van sumar altres grups, de teatre, 
escacs, comissions de festes, de ball, etc.

1905  Inscripció oficial de l’Ateneu Santboià
L’associació passa a anomenar-se Ateneu Santboià. Es comencen a ampliar els projectes i 
activitats de l’associació tot orientant-se a les necessitats dels col·lectius populars menys 
assistits a nivell social. L’entitat passa a gestionar la seva escola, que serà mixta i només 
pels fills dels socis. S’hi imparteixen, fins i tot, classes de cant, de solfeig, i de diferents arts.

1909  La setmana tràgica de Barcelona
Els fets de la Setmana Tràgica afectaren el funcionament de les escoles que foren tancades 
a causa dels seus ensenyaments laics, en la línia dels ateneus obrers catalans. Gràcies a 
l’aportació personal de famílies il·lustres i a costa de fer concessions i impartir la doctrina 
de l’Església, l’activitat a l’Ateneu pogué subsistir.

1916  Fundació de l’Ateneu Familiar
El 1912 hi va haver una escissió de socis dins l’Ateneu Santboià. Gràcies a aquella escissió 
i a la sana rivalitat, encara que moltes vegades la rivalitat era una “rivalitat a mort”, el 
patrimoni cultural i social del poble va millorar molt més.

1917  Primera projecció de cinema
Es projecta cinema mut, amb acompanyament de piano, per primera vegada a l’Ateneu 
Santboià.

1922  Compra de Ca l’Amigant
Gràcies al treball gratuït de 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.

           L’Ateneu es fa gran
Des de meitats dels anys 20, i fins l’inici de la Guerra Civil del 36, l’Ateneu viu i gaudeix 
d’una gran expansió i d’una gran popularitat.

1932  Novetats a l’Ateneu
S’amplien i s’inauguren unes noves escoles per a nens i nenes, molts d’ells provinents de 
famílies sense recursos. 
S’estrena el cine sonor i la sala polivalent. S’inaugura la secció Gimnàstica, més tard ho 
faran les de boxa i ping-pong. Es participa en esdeveniments importants com els Jocs 
Florals i la Diada de l’Onze de Setembre.

1936  La Guerra Civil Espanyola
Durant els anys de la Guerra Civil l’Ateneu va estar pràcticament inactiu, encara que a 
principis de la guerra els pocs beneficis que produïen les escasses activitats, es destinaven 
a ajudar les milícies republicanes. A l’entrada dels nacionals, les escoles foren confiscades 
i l’Ateneu clausurat per l’Ajuntament franquista. Les dependències de l’Ateneu 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, una remuntada difícil
Un cop acabada la guerra, i sota la supervisió de la mateixa Falange Española, es van 
començar a reprendre a poc a poc, les activitats del cafè, del cinema, del teatre, etc. La 
guerra va comportar la desaparició de material, problemes econòmics importants, una 
reducció en el nombre de socis, etc.

1947  Les primeres dones sòcies
A partir d’aquesta data s’inscriuen en qualitat de sòcies les primeres dones. El Samboyano, 
com serà conegut l’Ateneu durant tota la dictadura, haurà de redreçar les seves activitats 
tot adaptant-se al nou context sociocultural del moment. 

Anys 50, nova engegada
La dècada dels 50 va ser una època de creixement i de gran participació social, la qual 
cosa va portar molts beneficis a l’entitat i va permetre que, cap al final de la mateixa, es 
pogués construir una nova sala de teatre i cinema de 1500 butaques. Així l’antiga sala es va 
convertir en una magnífica sala de ball tots els diumenges i festius. Aquesta avantatge va 
fer que tant el públic del poble i de les rodalies, com el de la mateixa ciutat de Barcelona, 
pogués assistir-hi regularment. La pista d’estiu també es va omplir cada cop més. Això si, el 
Gobierno Civil de la Provincia havia d’atorgar el seu consentiment previ abans de realitzar 
qualsevol mena d’activitat.

Anys 60, els temps encara no canvien
L’Ateneu esdevé un centre de referència per a l’oci i la cultura al baix Llobregat. En aquesta 
època hi actuen artistes nacionals de primera fila, i pel que fa al cinema, les millors 
pel·lícules s’estrenen conjuntament amb els millors cinemes de Barcelona. 
L’Ateneu és 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. 

Anys 70, final de la dictadura i l’entrada a la democràcia
Es recupera el nom d’Ateneu Santboià. L’Ateneu s’adhereix al Congrés de Cultura Catalana. 
En aquesta època s’inicien els problemes econòmics. L’esperit altruista dels socis va 
desapareixent i ja ningú fa res sense cobrar. Comença la decadència de l’Ateneu i els seus 
valors.  

1979  S’aprova la instal·lació d’un Bingo
Inaugurat a principis de 1980  i amb capacitat per 800 persones. Es va crear amb la intenció 
de “tapar forats” però es convertirà ràpidament en una altra activitat deficitària per la mala 
gestió. 

1989  Lloguer 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-hi una discoteca, que aplagarà uns 2000 joves cada cap de setmana. 

1995  Renovació de la Junta
S’intenta 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. 
Tot això es va aturar al cap d’uns mesos, quan els components de la junta van dimitir per 
falta de transperència als comptes de l’entitat. En una assemblea extraordinària es força la 
dimissió del president. 

1997  Subhasta de l’Ateneu
Una subhasta irregular i inesperada gairebé per tothom, deixa la propietat de l’Ateneu en 
mans d’una empresa constructora que es limita a especular amb els terrenys. 

2001  El procés es posa en marxa
L’ajuntament posa en marxa el procés per recuperar una zona clau per al futur del nucli 
antic. 
Es fan propostes arquitectòniques del nou teatre-auditori. 

2002  S’ocupa l’Ateneu
L’Ateneu esdevé un espai social alliberat i segueix oferint activitats culturals gràcies a la 
creació d’Els Amics de l’Ateneu. S’usen els espais per celebrar-hi la Festa Major Alternativa i 
segueix sent un espai de trobada i participació social molt apreciat pels ciutadans. 

2010  S’enderroca part de l’Ateneu
S’enderroca parcialment part de les instal·lacions per motius de seguretat. 

La propietat passa a ser de titularitat municipal
Actualment, tant des de l’ajuntament com de les diferents entitats, existeix una voluntat 
per recuperar l’Ateneu Santboià com a motor social i cultural a més de com a fita 
històrica dins de la ciutat. És per això que s’ha posat en marxa un procés de participació i 
comunicació per iniciar el procés de construcció del Nou Ateneu Santboià.

2002
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06 LA CIUTAT
VSB NOVEMBRE 2010

EL FUTUR EDIFICI TINDRÀ UN TEATRE AMB MÉS DE 600 BUTAQUES I UNA GRAN SALA POLIVALENT

CONCLUSIONS DE CONSENS SOBRE  
EL FUTUR DE L’ATENEU SANTBOIÀ

Convocada per l’Ajuntament, la comissió ciuta-
dana ha aplegat durant tres mesos una àmplia 
representació de les entitats socials i culturals de 

Sant Boi, els partits del govern municipal, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Principis compartits per la comissió ciutadana
A partir dels diferents punts de vista exposats s’han es-
tablert uns principis comuns per elaborar el pla d’usos del 
futur Ateneu Santboià. La solució consensuada proposa un 
equipament obert a tothom, dedicat a la cultura (principal-
ment, la música), amb vocació de ser un referent per a la 
comarca del Baix Llobregat, respectuós amb el significat 
històric dels ateneus, atent a les tecnologies del present 
i amb una gestió econòmica sostenible.

Aquests principis es concretaran en un gran equipament 
cultural que disposarà d’un teatre, una sala polivalent, 
un jardí per a actuacions a l’aire lliure i sales més petites 
destinades a activitats de formació i assaig musical, ex-
posicions i projectes culturals de les entitats. D’aquesta 
manera, es donarà resposta a les tres dimensions de l’art: 
la formació, la creació i l’exhibició.

Un gran motor per a la cultura santboiana
L’Ajuntament és el propietari de la finca de l’Ateneu des de 
maig. Un cop definits els criteris del pla d’usos, ara caldrà 
fer prospeccions arqueològiques i convocar un concurs 
d’idees arquitectòniques. El camí serà llarg, però cada cop 
és més a prop la recuperació de l’històric paper de l’Ateneu 
Santboià com a motor de la cultura local. 

UN TEATRE AMB MÉS DE 600 
BUTAQUES, UNA SALA  
POLIVALENT AMB CAPACITAT PER 
A 1.000 PERSONES DRETES I UN 
JARDÍ AMB PISTA DE BALL I  
ESCENARI A L’AIRE LLIURE. 
AQUESTS SERAN ELS TRES 
GRANS ESPAIS DEL NOU  
ATENEU SANTBOIÀ. UNA  
COMISSIÓ CIUTADANA  
HA CONSENSUAT ELS CRITERIS 
PER RECUPERAR L’HISTÒRIC  
PAPER DE L’ATENEU SANTBOIÀ 
COM A MOTOR DE LA CULTURA 
DEL MUNICIPI.

Imatge d’arxiu de 
l’Ateneu  

Santboià abans 
de la demolició de 

l’edifici principal

Viure Sant BoiPuríssima 2002

L’Ajuntament convocarà un concurs d’idees per al projecte arquitectònic

La ciutat

El projecte de l’Ateneu Santboià rep el
vistiplau del govern català

A principi de 2003, l’Ajuntament
preveu convocar un concurs d’ide-
es per definir el projecte arquitectò-
nic més adequat als interessos pú-
blics. Es pretèn construir un edifici
polivalent, amb l’estructura d’un
teatre i capacitat per funcionar
també com a auditori musical i sala
de congressos.

Ara com ara, l’únic pas pendent
perquè l’Ajuntament pugui concre-
tar la proposta urbanística en
projectes més detallats és la ratifi-
cació definitiva per part del conse-
ller de Política Territorial i Obres
Públiques, Felip Puig. La seva
signatura podria quedar estampa-
da, segons tots els indicis, abans
que acabi aquest mateix any.

L’operació urbanística proposada
per l’Ajuntament de Sant Boi pretén

La Comissió
d’Urbanisme de
Catalunya ha informat
favorablement sobre
la proposta
urbanística feta per
l’Ajuntament per
recuperar els terrenys
de l’Ateneu Santboià.
En la pràctica, aquest
pronunciament
significa que la
màxima instància
autonòmica dóna llum
verda perquè es pugui
construir un teatre-
auditori públic, amb
capacitat per a 900
persones, als terrenys
de la històrica entitat,
una peça fonamental
en la crònica cultural i
sentimental de la
ciutat. L’Ajuntament
també planeja arranjar
l’entorn amb jardins i
parcs públics, vials,
nous habitatges i un
hotel amb serveis de
balneari.
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Un gran teatre-auditori actuarà como a pol de atracció del nou Ateneu Santboià

L’alcaldessa diu que el projecte
no ha de sofrir més dilacions

El Tribunal Suprem va admetre a tràmit, el passat mes de
novembre, el recurs interposat per la junta de l’Ateneu Santboià
contra les pressumptes irregularitats comeses durant la
subhasta del patrimoni de la històrica entitat local. Aquella
subhasta, motivada per un important deute amb una entitat
financera, va posar sobtadament l’Ateneu en mans d’una societat
immobiliària, el mes de novembre de 1996.

L’alcaldessa, Montserrat Gibert, ha saludat amb satisfacció la
notícia, després de recordar que, en aquells moments, els
advocats de l’Ajuntament de Sant Boi van aconsellar a la junta
directiva de l’Ateneu Santboià que presentés, precisament, un
recurs judicial. L’alcaldessa ha estat taxativa en assegurar que
«la decisió del Tribunal Suprem no implica de cap manera que
s’hagi de paralitzar el procés per recuperar l’Ateneu per al poble
de Sant Boi». Montserrat Gibert opina que «el que s’ha d’aturar
sense més dilacions és el deteriorament de les instal.lacions.».

Una actitud incomprensible
Montserrat Gibert s’ha mostrat «entristida» per «l’actitud de
confrontació dels membres de l’antiga junta». L’alcaldessa
considera que aquesta actitud és «incomprensible» perquè «des
del primer moment l’Ajuntament s’ha implicat a fons per tal d’evitar
l’especulació amb un patrimoni que pertanyia i pertany a la
col.lectivitat».

convertir la zona en un motor d’ac-
tivitat econòmica i cultural, vinculat
amb la zona museística de la ciutat
(Can Barraquer, Termes Roma-
nes, Can Torrents), i desplaçar al
sector Oasi les activitats d’oci
nocturn juvenil existents en
l’actualitat.
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La premsa local i comarcal fa ressò de les mobilitzacions de protesta que durant uns quanta 

mesos prenen forma pels carrers de Sant Boi 

L'Ajuntament de Sant Boi es compromet a 

comprar l'Ateneu i a destinar-lo a usos 

culturals  
Els veïns presenten instàncies que reclamen que sigui declarat bé 

d'interès local 
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Un moment de la concentració davant de l'Ajuntament, dilluns a la tarda. Foto: ORIOL DURAN. 

1  

Notícies de ...  

• Sant Boi de Llobregat  

El ple de Sant Boi va aprovar dilluns una declaració institucional amb què 

l'Ajuntament es compromet a recuperar l'Ateneu Santboià, part del qual ha estat 

enderrocat pel seu mal estat, i a destinar-lo a usos culturals de manera consensuada 

amb la ciutadania. La declaració va coincidir amb una concentració dels Amics de 

l'Ateneu Santboià, durant la qual es van presentar instàncies al registre municipal en 

què es reclamava que l'edifici sigui declarat bé cultural d'interès local. 

En la instància, a més, els veïns exigeixen que s'aturi l'enderroc del que queda de l'edifici, 

ja que l'Ateneu el formen tres edificacions i només una presenta tal estat deficitari que ha 

impulsat a l'Ajuntament a reclamar al propietari, la constructora Pichuki SL, a tirar a terra 

l'edifici per seguretat. Als murs que envolten l'Ateneu es poden veure pancartes que 

recorden que encara queden 11.700 metres quadrats d'edificacions i que assenyalen 

l'Ajuntament com a culpable, a més del propietari, de l'actual estat de l'edifici. 

L'alcalde, el socialista Jaume Bosch, ha manifestat en diverses ocasions la voluntat 

municipal d'adquirir l'Ateneu, després que l'Ajuntament el deixés escapar el 1996, quan es 

va subhastar per fer front a un deute que la junta que el gestionava tenia amb Caixa 

Catalunya. De fet, el consistori fa temps que negocia amb l'actual propietari la compra de 

l'edifici, que té una situació privilegiada al centre del municipi en una parcel·la que supera 

els 7.000 metres quadrats. Dilluns, l'Ajuntament va fer un pas més en comprometre's a 
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El camí per recuperar els
terrenys de l'emblemàtic Ateneu Santboià s'ha posat en
marxa. La fórmula proposada per l'Ajuntament, que no
representa cap cost per a les arques públiques, anticipa un
escenari de futur amb tres elements principals: un hotel-
balneari, una zona d'equipaments culturals (un auditori i un
teatre soterrats, sales per a entitats i tallers culturals) i, al
voltant, un conjunt d'espais públics (places, jardins, carrers
de vianants...). Els criteris previs de modificació del Pla
General Metropolità en l'àmbit del nucli antic aprovats el mes
de març pel Ple municipal incorporen els elements de
planejament urbanístic necessaris per encarar aquesta
operació. L'Ajuntament convocarà per a aquest mes una
sessió informativa sobre el tema.

L'Ajuntament projecta un teatre, un auditori
i un hotel en els terrenys de l'Ateneu Santboià

La proposta municipal
consisteix a convertir els espais
que pertanyien a l'Ateneu
Santboià en una unitat d'actua-
ció urbanística. El canvi perme-
trà concentrar el valor patrimo-
nial de la propietat en només
una part dels terrenys (els de
l'hotel-balneari, bàsicament); a
canvi, l'Ajuntament obtindrà per
cessió gratuïta obligatòria la
resta del sòl, que passarà a ser
de propietat pública.

Un 'nou' nucli antic
Aquesta fórmula urbanís-

tica farà possible una operació
cabdal per al futur del nucli
històric de Sant Boi. En opinió
de Miquel Àngel Jansà, tinent
d'alcalde de Disseny i Promo-
ció de la Ciutat, " l'Ajuntament
fa una aposta per desplaçar a
un altre lloc l'actual oferta de
bars i discoteques, per poten-

Disseny de ciutat

L'Ajuntament posa en
marxa el procés per

recuperar una zona clau
per al futur del nucli antic

Nucli antic: dotze projectes

ciar en canvi una activitat
econòmica basada en la
restauració i el comerç tradi-
cional. Els clients d'aquesta
nova oferta serien els residents
temporals de l'hotel i els usuaris
dels nous equipaments culturals
projectats. L'oferta d'oci
nocturn juvenil es desplaçaria
cap a la futura Zona de Lleure
Oasi.

L'Ajuntament vol con-
vertir l'entorn, a més, en en
focus d'atracció turística. La
proximitat entre el futur hotel-
balneari i les termes romanes
(i el conjunt de la zona
museística) ajudaria a complir
aquest objectiu. Dues deman-
des potencials podrien contri-
buir a fer rentable aquesta ofer-
ta: assistents a congressos i
convencions  i participants en
grans esdeveniments del món
associatiu.

Uns espais 'oberts'
L'ordenació urbanística

proposada per l'Ajuntament

comporta obrir a la ciutat els
espais que ocupava l'Ateneu
Santboià. El mur de l'avinguda
Maria Girona desapareixerà;

Les línies mestres del futur disseny urbanístic de
l'Ateneu Santboià s'inscriuen en els criteris previs de modifi-
cació del Pla General Metropolità per a l'àmbit del nucli
antic aprovats pel Ple municipal del mes de març. El gran
objectiu d'aquesta modificació no és altre que recuperar el
paper central del nucli antic com a espai aglutinador de la
vida de la ciutat. El tinent d'alcalde Miquel Àngel Jansà
afirma que, per fer-ho possible, "es proposaran mesures per
fer crèixer el nombre d'habitants, potenciar el comerç tradi-
cional, racionalitzar la circulació i l'aparcament i crear eixos
de passeig." Els criteris previs de modificació descriuen
dotze unitats d'actuació urbanística en la zona. Can Castellet,
Can Boneu, l'entorn del carrer Hospital i l'obertura del carrer
Cerdanya són algunes d'elles. El document defineix com a
sectors d'intervenció prioritària Can Jordana, Cal Ninyo i
l'espai de l'antic Mercat de Sant Josep.

aquesta via pública es conver-
tirà en un passeig connectat
amb les termes romanes i  amb
el riu; sobre el teatre i l'auditori
soterrats s'urbanitzarà una gran
plaça pública; els jardins de Can
Torrents s'obriran al públic; els
carrers Alou i La Pau perdran
pendent i seran molt més
acccessibles; la masia de Ca
l'Amigant (oculta actualment
sota l'edifici de l'Ateneu) i la
pèrgola de la pista d'estiu es re-
cuperaran i s'integraran en
l'entorn.

La proposta municipal no
impediria que l'associació Ate-
neu Santboià, en cas de pros-
perar el plet que ha interposat
contra l'actual propietat dels
terrenys, en recuperés el valor
patrimonial; l’Ateneu Santboià
podria incorporar-se a la gestió
dels futurs equipaments, en el
marc d'un òrgan tutelat per
l'Ajuntament, "per evitar repe-
tir errades".

L'Ajuntament manté con-
verses amb la Generalitat per
reclamar la seva participació en
la recuperació dels espais de
l'Ateneu Santboià, d'acord amb
l'acord del Parlament de
Catalunya, que va instar les
diferents administracions a
col.laborar-hi.La zona es convertirà en un eix d'atracció turística
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EQUIPAMENTS CULTURALS A SANT BOI

8

recorregut cultural/comercial/peatonal

17

2007

2010

2010

2011

600 BUTAQUES

SALA POLIVALENT 

JARDÍ AMB PISTA DE 
BALL I ESCENARI

1000 persones dretes


