
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTENARI DE L'ATENEU      Núm. 4 - MAIG 2018

Rataneu fa 100 anys

Aquest és el títol del conte que ha escrit la nostra
sòcia Palmira Badell on una rata centenària que
ha viscut tota la vida a l'Ateneu explica als seus
descendents allò que ha vist al llarg de la seva
vida  per  aquesta  casa.   El  conte  va  ser
teatralitzat  per  Roger  Cònsul  i  representat  els
dies 22 i 29 d'octubre sota la seva direcció.

Fotografia de la representació.

La  representació  va  anar  a  càrrec  de gent  de
Pastorets  i Tamboret, amb l'aparició a l'escenari
de  membres  de  les  diferents  seccions  de
l'Ateneu.

S'està  estudiant  de fer  una  edició  impresa del
conte per a posar-la a la venda.

L'Ateneu sol·licita la Creu de Sant Jordi

L'Ateneu va sol·licitar al Departament de Cultura
de la Generalitat que li fos atorgada la Creu de
Sant Jordi en motiu del Centenari de l'entitat i es
va  fer  una  recollida  d'adhesions  que  van  ser
presentades al Departament de Cultura.  Fa pocs
dies  el  Govern  Català  va  fer  una  proposta  de

concessió de la  Creu de Sant  Jordi  a  entitats,
entre les quals hi ha l'Ateneu.  Esperem que el
nou Govern faci efectiva aviat la concessió, que
considerem  un  reconeixement  de  l'esforç  que
milers de socis han fet durant aquests 100 anys. 

El bolígraf del Centenari

El passat 10 de març va tenir lloc l'Assemblea
General Ordinària de l'Ateneu.  Es va donar als
socis assistents un petit obsequi recordatori del
Centenari:  un  bolígraf  amb  la  inscripció
«ATENEU  DE  SANT  JUST  DESVERN   1918-
2018».  Els socis que encara no el tinguin poden
passar a recollir-lo per la secretaria de l'Ateneu.

17 de març: l'Assemblea anual de la FAC
a l'Ateneu.

En motiu de la celebració del Centenari, l'Ateneu
va oferir a la Federació d'Ateneus de Catalunya
les  seves  instal·lacions  per  tal  de  celebrar
l'Assemblea Anual.  L'assemblea es va celebrar
a  la  Sala  del  Cinquantenari  al  matí,
posteriorment va haver-hi un dinar al restaurant
de l'Ateneu i  a la tarda va haver-hi  una reunió
d'una comissió de treball a la Sala Piquet.



18 de març:  Caminada del  Centenari  de
l'Ateneu a Santa Creu d'Olorda

El passat 18 de març va tenir lloc la Caminada
del Centenari de l'Ateneu a Santa Creu d'Olorda,
organitzada  per  la  SEAS.   Amb  aquesta
caminada la SEAS feia una aposta per organitzar
una activitat del seu àmbit (muntanya) a la qual
poguessin participar persones que habitualment
no  fan  grans  recorreguts.   La  caminada  va
començar a l'entrada del parc (al capdamunt del
carrer Pont) i va aplegar més d'un centenar de
persones.

En  3  punts  de  l'itinerari  els  assistents  es  van
trobar  amb  unes  explicacions  teatralitzades
sobre  el  patrimoni  arquitectònic  i  cultural  de
l'entorn: els íbers (Coll de Can Solanes, sota la
Penya del Moro), els monestirs medievals (Santa
Margarida i Torre del Bisbe) i els aplecs (Santa
Creu d'Olorda).

En  arribar  a  Santa  Creu  d'Olorda,  la  gent  va
trobar-se les barbacoes preparades per coure el
dinar, i les taules i cadires a punt.

La Mitja Desvern

El 21 d'abril va tenir lloc una altra activitat de la
SEAS  per  celebrar  el  Centenari:  la  cursa  de
muntanya «La Mitja Desvern».  Es van fer dues
curses, una de curta (8 km) i una de llarga (21
km),  amb sortida i  arribada,  en els 2 casos, al
pavelló poliesportiu.

La participació va ser tot un èxit, perquè es van
superant  amb  escreix  les  previsions  de
l'organització: va haver-hi 350 inscrits... i es van
haver de tancar les inscripcions.

Gràcies a l'èxit d'aquesta prova s'està estudiant
la possibilitat de celebrar-la cada any.

Concert del Cor lo Pom de Flors

El dia 12 de maig el Cor lo Pom de Flors va  fer,
a  la  Sala  Gran,  un  concert  extraordinari  per
celebrar  el  Centenari  de  l'Ateneu.   Va  estar

acompanyat  de  l'Orquestra  de  Cambra
d'Acordions de Catalunya.  

A primera part  del  concert  va  consistir  en  una
interpretació dels acordeonistes; a la segona el
cor  va  cantar  (acompanyat  de  l'orquestra)
diverses cançons del mestre Clavé i va acabar
amb l'himne del cor.

Propers actes commemoratius 

27  de  maig.   Dins  del  programa  de  la  Festa
Major de l'Ateneu farem una ballada de sardanes
molt  especial,  ja  que  s'estrenarà  la  sardana
«Ateneu  centenari»,  composta  pel  nostre  soci
Joan  Pascual  i  Campreciós  en  homenatge  als
100  anys  de  l'Ateneu.   La  ballada  serà
iinterpretada  per  la  Cobla  Baix  Llobregat.   No
totes  les  entitats  poden  presumir  de  tenir  una
sardana dedicada!.

El mateix dia,  a la tarda, tindrà lloc un concert
extraordinari  del  Grup  de  Cant  Gregoria,
acompanyat del grup La Dolça Fusta.  Serà a la
Sala del Cinquantenari.  Amb aquest concert del
Centenari el Grup de Cant Gregorià donarà per
finalitzada  la  seva  activitat,  duta  a  terme
ininterrompudament des de 1983 sota la direcció
de Ramon Moragas que, recordem-ho, també va
ser president de l'Ateneu de 1987 a 1992.

Per acabar, al vespre i a la Sala Gran, tindrem el
gran concert del Centenari del cicle de Jazz, amb
l'actuació  d'Andrea  Motis  Quartet.   Tot  un
esdeveniment.  Les entrades ja estan disponibles
a la web de l'Ateneu.

El mes de juny,  i  més concretament el  dia 16,
farà  exactament  100  anys  que  es  va  fer  la
primera assemblea de l'Ateneu un cop aprovats
els  seus  primers  estatuts:  Per  aquest  motiu  hi
haurà un acte oficial a la Sala Gran, al qual s'han
convidat les primeres autoritats del país.

Per  a passat  l'estiu  quedaran un parell  d'actes
que  clouran  la  celebració  del  Centenari:  una
representació teatral de Justeatre i la presentació
del llibre del Centenari.

Amb el suport de:


