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Antecedents històrics
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1859 
durant la Renaixença, i amb la tranquil.litat política i social d'aquells anys, es 

produeix l'arrancada del moviment ateneista com l'únic    mitjà, per part de la 

classe treballadora, per a poder accedir a la cultura, així com per promoure la divulgació de nous 

coneixements

1860 
Anselm Clavé (1824-1874) 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, cosa que també li servia per anar introduint diferents coneixements 

socials, així com molts elements de la nostra cultura, per a diversos indrets de Catalunya. intenta-

va connectar, per tot arreu on anava, amb persones cultes i modestes, interessades a fomentar 

l'associacionisme, la música i el cant coral, entre els seus conciutadans.

1890 
Els locals de Cal Ninyo, situats en el carrer Major eren el centre neuràlgic de la 

vida social Santboiana. Aquests, amb l'expansió del cinema, esdevindrien alguns 

anys després el "El Cinema Principal".

1893 
Naixement del grup coral La Marsellesa. Es tracta d'una escissió de La Terpsí-

core que va ser una agrupació seguidora de l'ideari de Joseph Anselm Clavé. La 

Marsellesa pretenia cobrir les expectatives socioculturals de Sant Boi que patia grans mancances 

educatives.Ateneu Santboià

1895 
Un cop acabats els locals, i atès que tenien moltes dificultats per poder pagar 

el deute, van decidir, d'acord amb l'Ajuntament de l'època, llogar-los-hi per fer-hi 

escola per als nens durant el dia. L'associació aprofitava les nits i els dies festius per a realitzar-hi 

altres activitats lúdiques i culturals. 

1899 
A partir del grup coral, es constitueix l'Ateneu instructiu i Recreatiu, creant els 

estatuts propis i legalitzant plenament la societat. La Marsellesa coordina i des-

envolupa les diferents activitats culturals: balls, concerts, representacions teatrals i corals... A més 

a més la societat disposa de nous serveis, com un cafè social i una biblioteca i apareixen dos clubs 

molt importants en la història de l'Ateneu: el club d'escacs i club de billar.

1905 
Es canvia el nom de l'associació, l'ateneu instructiu i Recreatiu passa a ano-

menar-se Ateneu Santboià. S'inauguren les primeres escoles d'ensenyament 

elemental per a nois, gràcies a subvencions i a l'aportació personal dels socis. Aquestes escoles 

s'encarregaran de formar els fills dels obrers i de les famílies més pobres del poble.

1909 
Es creen les escoles per a noies, en un altre local separat al dels nois, però els fets 

de la Setmana Tràgica van portar com a conseqüència el seu tancament, tant 

de l'escola de noies com de l'escola de nois, per culpa dels ensenyaments laics que allà s'impartien. 

L'activitat de L'ateneu es va poder conservar gràcies a l'aportació de famílies il.lustres de la vila (el 

Marquès de Marianao, els Senyor Güell...) i a costa de fer concessions com impartir la doctrina de 

l'Església. 

1916 
Es funda una nova entitat escindida de l'Ateneu Santboià: l'Ateneu Familiar. Es 

tracta d'una associació formada per un centenar de socis que causen baixa de 

l'Ateneu al 1912 per desavinences entre els socis degudes a l'ús de les llotges del teatre. 

1918 
La família Escardívol cedeix part del seus terrenys per a la futura construcció 

d'escoles per al poble, ja que les escoles entren en un bon funcionament, fins els 

anys 20, amb un clar increment d'alumnes i de professorat.

1922 
L'Ateneu queda definitivament afincat a Ca l'A migant, finca situada a l'actual 

Avinguda Maria Girona. El nou espai permetrà una estructuració de les diferents 

activitats en seccions. S'organitzen les seccions esportives i es mantenen les anteriorment crea-

des. El 'Club d'Escacs Ateneu Santboià. Comptava amb un centenar socis federats.

1931 
Amb l'arribada de la República, L'ateneu s'acosta al poble gràcies al suport de 

les institucions públiques. El 18 de setembre de 1932 s'inauguren les noves es-

tructures escolars que donaran servei gratuït a fills de famílies sense recursos, al ser admesos en 

qualitat de pobres.

1932 
Francesc Macià visita l'Ateneu amb motiu de l'exposició de fruites i verdures. 

Aquest mateix any l'Ateneu participa en esdeveniments importants com poden 

ser Els Jocs Florals i la diada de l'Onze de Setembre.

1936 
L'Ateneu s'implica en aquests anys d'alta intensitat social i política, tot cedint els 

seus espais per a la celebració d'actes polítics i electorals i organitzant balls a 

disposició de les diferents forces polítiques: A mesura que avança la guerra l'Ajuntament va confis-

cant diferents espais i seccions, de manera que es van aturant les activitats regulars de l'associació 

per accions que cobreixen mancances de la població, com ara organitzar menjadors i cafès socials. 

Es renombrarà a El Samboyano.

1942 
La guerra ha comportat la desaparició de material, importants problemes econò-

mics i una reducció en el nombre de socis. No és fins el 1942 que s'intenta re-

cuperar el funcionament normal de l'Ateneu comptant sempre amb l'autorització de la Falange 

Española, que a través de la censura portarà un control exhaustiu sobre l'associació.

1947 
El Samboyano es veu obligat a impartir religió a les escoles i a suspendre balls i 

celebracions durant la Quaresma. A partir d'aquest any s'inscriuen en qualitat de 

sòcies les primeres dones.

50's 
S'inicia el ressorgiment de l'Ateneu ja que es torna a establir un ordre dinàmic envers 

les diverses sales: es crea una Companyia Teatral Juvenil, es fan diversos campio-

nats d'escacs, boxa, ping-pong, les projeccions de pel.lícules aniran acompanyades pel NO-dO...

60's 
S'inicia l'Època daurada de l'Ateneu Santboià que esdevé un centre de referència per 

a l'oci i la cultura dins del Baix Llobregat gràcies a l'actuació d'artistes de nivell nacio-

nal: Antonio Machín, Rafael Farina, Manolo Escobar, Joan Manel Serrat, Núria Feliu... Periodistes, 

escriptors i historiadors participen en xerrades organitzades. Tots aquests grans esdeveniments 

comporten la contractació de personal fix responsables de dur la comptabilitat. 

1966 
Per la gran demanda de places s'ampliarà el grup escolar i es duen a terme 

reformes dels espais existents, per les que es veuen obligats a demanar un prés-

tec que van poder sufragar per l'èxit de les activitats culturals. Ara bé, no es pot dir que les altres 

seccions de l'Ateneu prenguessin la mateixa línia de desenvolupament. Aquesta dècada suposa un 

estancament de la sala d'espectacles i balls. 

70's 
El complex escolar de l'Ateneu, anomenat Joan Bardina en homenatge a un dels 

seus professors més emblemàtics, comença a projectar la construcció d'un polies-

portiu amb piscina coberta. L'entrada de la democràcia: El Samboyano recupera el seu nom inicial: 

l'Ateneu Samboià, ja que la cultura catalana podia tornar a establir-se institucionalment. Aquest és 

el moment de competir amb els nous centres lúdics, per aquest motiu el 1979 s'aprova la creació 

d'un Bingo amb una capacitat per a 800 persones. Ara s'inicia la construcció del poliesportiu i de la 

piscina del Joan Bardina. És en aquest moment quan comencen els problemes de finançament de 

l'Ateneu, doncs haurà de demanar préstecs a diferents institucions bancàries.

80's        
Es projecten un seguit de noves activitats, com el carnaval del Rugbi, torneigs de futbol, 

de bàsquet i de natació, es crea el Club de Models i Maniquís, Bigas Luna roda moltes 

de les escenes de la pel.lícula Angoixa a les instal.lacions de l'Ateneu... El 1989 es decideix llogar 

l'antiga sala de ball, on s'instal.la la discoteca El Jardí, que aplegaria a uns 2000 joves cada cap de 

setmana.

1997 
L'Ateneu, ja en crisi per la mala gestió dels seus directors, surt a subhasta de 

manera inesperada i irregular per un deute de 8 millons de pessetes amb La 

Caixa de Catalunya. L'Ateneu passa a ser mans de la  constructora Pichuki S.L., que va ser ca-

paç d'adquirir una finca d'aproximadament 12.000 m2 per la xifra de 20 millons de pessetes, 

120.202,42 euros. 

2001 
degut a l'abandonament del centre per part de la constructora, l'Ateneu es ocu-

pat per un grup de gent jove de Sant Boi, amb l'objectiu  de resusitar l'antic edifici 

cultural que Sant Boi requeriia. Es tractava, doncs, de programar concerts i habilitar salas d'assaig 

per als grups locals.

Restes arqueològiques existents

S'han detectat, gràcies als estudis arqueològics realitzats en la parcel.

la, un seguit d'elements que podrien tenir valor històric. El sector A 

conté els fonaments de l’antiga masia “Cal Ninyó”, i els sectors B,C i d 

corresponen a troballes que encara estan en fase d’analitzis.

després de fer un anàlisis les restes, l'ajuntament ha considerat que el 

sector A s'ha de preservar i restaurar en el seu actual emplaçament, 

mentre que els sectors B, C, d i E, tot i que també serà restaurat, s'ex-

traurà i no es preservarà en en seu emplaçament actual.

 runes a restaurar en emplaçament

 runes d'extracció i preservació   

RESTES ARQUEOLòGiQUES dE LA MASiA "CAL NiNYÓ"

En la planta soterrani del actual edifici del Ateneu, s'han trobat unes 

restes d'una masia emblemàtica de Sant Boi.  Concretament, la ma-

sia que va donar lloc als primeres reunions socioculturals de Sant Boi. 

L'ajuntament, tot i despreciar la totalitat de la masia, creu necessàri la 

presevació i restauració de les restes coincidents amb la torre. 

La planta de la masia existent en el soterrani del actaul edifici del Ate-

neu, es mostra a continuació. No serà necessàri preservar i restaurar 

la totalitat de la masia, únicament la fonamentació de la torre. 

 Termes romanes i altres restes arqueològiques

Envoltant la parcel.la trobem altres restes, com ara les TERMES RO-

MANES de Sant Boi. L'ajuntament s'encarrega del seu manteniment i 

restuaració, proteguint-les però deixant-les a la vista des del exterior i 

permetent la seva visita a grups guiats.

PLANTA SOTERRANi ATENEU

RESTES A PRESERVAR

HiSTòRiA dE L'ATENEU SANTBOiÀ 1850 - 2013

Masia CAL NiNYÓ

ATENEU "El Santboyano" Sala polivalent

Pista ball d'estiu

Vestíbul

Teatre inauguració Bingo


