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Ja han començat els actes de celebració
del Centenari

El passat mes de juny van començar els actes
de  celebració  del  Centenari  de  l'Ateneu.   El
primer  dels  actes,  avançant-se  una  mica  al
calendari  oficial,  va ser el  gran concert  que va
oferir l'Orfeó Enric Morera a la Sala Gran, on es
va interpretar la Missa de la Coronació, de W. A.
Mozart.   L'Orfeó  va  cantar  acompanyat  de  la
Coral Harmonia de Valldoreix, de la Coral de la
Federació Farmacèutica i  de la Jove Orquestra
de Sant Cugat, sota la direcció d'Irene Delgado.
El concert va ser un èxit de convocatòria ja que
pràcticament  es  va  omplir  la  Sala  Gran,  i  la
interpretació  va ser  molt  elogiada pels  tots  els
assistents.

Cantaires i Orquestra al final del concert.  Foto: Lluís Ramban

Uns dies  després  del  concert  va  celebar-se  el
sopar  de  gala  amb què  es  volia  donar  el  tret
oficial de sortida als actes del centenari.  Pensat
inicialment  per  a  un  centenar  de  comensals,
finalment, i a la vista del ritme d'inscripcions, es
va establir el límit en 156, per poder procedir a
fer les comandes definitives.  Alguns socis que
es van voler apuntar a darrera hora van quedar-
se sense plaça, cosa que lamentem.

Van  acompanyar-nos  a  l'acte  representants  de
l'Ajuntament  (l'alcalde,  en  Josep  Perpinyà,  i  el
regidor  de  Cultura,  en  Sergi  Seguí),  de  la

Diputació  (la  diputada  Blanca  Arbell)  i  de  la
Federació d'Ateneus de Cataluna (el  president,
en Salvador  Casals);  per la seva part  en Lluís
Puig (llavors Director General de Cultura Popular
i actualment Conseller de Cultura) va declinar la
invitació per motius d'agenda. 

Vista de la Sala Gran durant el sopar.  Foto: Lluís Ramban

El  sopar  -que  va  començar  amb  música  en
directe  interpretada  pel  grup  de  flautes  de
l'Escola de Música- va transcórrer envoltat d'un
ambient  extraordinari.   L'organització va anar a
càrrec de la Isabel Nebot i la Jenny Massip, a qui
agraïm la seva col·laboració desinteressada.  Va
ser  cuinat  i  servit  per  Cuina  Miracle  i  vam
comptar amb la col·laboració de Caves Llopart,
que enguany fa 130 anys, del Celler Cooperatiu
del Masroig, que aquest any també celebra el
seu  centenari,  i  d'Aigües  del  Montseny.  La
col·laboració  d'aquestes  empreses  va  estar
possible gràcies a les gestions del Celler de Can
Mata.   Per la seva part  l'Ajuntament va donar-
nos  tota  mena  de  facilitats  per  al  muntatge  i
desmuntatge de la Sala.

A l'hora del brindis, el Jordi Domènech i el Roger
Cònsul  van fer  una petita  representació  teatral
que  va  permetre  als  assistents   entendre  què
passava feia exactament 100 anys, ni un dia més
ni un dia menys, en el sopar on es va anunciar la
creació de l'Ateneu.



Vista de la Sala Gran durant el  ball.  Foto: Lluís Ramban

Després del sopar va arribar el ball d'època amb
l'Orquestrina la Bonaigua, un grup musical creat
ad hoc per en Marcel Casellas.  Es va distribuir
un Carnet de Ball a tots els assistents i va haver-
hi els balls més tradicionals: el del Fanalet, el de
l'Estàtua  i  el  de  Rams.   Molts  socis  es  van
animar a ballar; alguns feia anys, potser dècades
que no ho feien.

Activitats abans de marxar de vacances

Enguany  s'ha  encarregat  a  l'Ateneu  de  fer  el
pregó de la Festa Major.  Serà un pregó curt i
una mica teatralitzat, per fugir de l'academicisme
que pot  avorrir  els oients si  no es té la gràcia
necessària.   Us  animem  a  assistir  a  la  seva
lectura/representació  el  proper  dia  1  d'agost,
dimarts,  a  les 7  de la  tarda,  des  del  balcó de
l'Ajuntament.

I  el  dia  2  d'agost,  dimecres,  també  dins  del
programa de Festa Major, els Pastorets tornaran
a representar els Laberints de Contes.  L'infantil
serà, com sempre, als jardins de Can Ginestar i
el  d'adults  aquest  any  tindrà  com  escenari
l'Ateneu,  que  oferirà  una  de  les  últimes
possibilitats de moure's per unes dependències
que  es  modificaran  substancialment  amb  les
obres previstes.

15 d'octubre: “Refem la història”

Estem preparant la reproducció actualitzada de
la  famosa  fotografia  que  es  va  fer durant  les
obres de construcció del que fou el primer local
social  i  la  primera  escola  de  l’Ateneu.  Aquest
edifici fou construït a mà pels mateixos socis de
l’entitat. Tota una epopeia realitzada cap als anys
20 del segle passat.

Com anirà l’acte? És molt senzill. Com que tenim

la  fotografia  testimoni  d’aquell  moment  de  la
construcció,  volem reproduir-la  in  situ amb els
socis i les sòcies que hi vulguin col·laborar. Així
doncs,  necessitem  un  mínim  de  31  persones
adultes, 7 infants i un gos a més d’una diversitat
d’eines  i  materials  de  construcció.  Si  voleu
col·laborar  haureu  de  venir  el  diumenge  15
d'octubre  a l'hora i  lloc on es convoqui  l'acte  i
estar  disposats  a  passar-hi  una  estona  fent
fotografies  del  grup  fins  que  tothom  hi  surti
retratat  com a mínim una vegada. Ja ho veieu,
serà  un  matí  d’esbarjo  tot  REFENT  LA
HISTÒRIA de l’Ateneu. 

Fotografia que es pretén reproduir. Foto: Arxiu Ateneu

Per apuntar-vos-hi poseu-vos en contacte al més
aviat  possible  amb  en  Joaquim  Carbonell  (tel.
667628632 /  joacarcal@gmail.com), coordinador
de l’activitat, facilitant el vostre nom, número de
telèfon i correu electrònic. A mesura que s’avanci
en  l’organització  de  l’activitat  ja  ens  anirem
posant en contacte.

Cinquantenari  de  la  segona  escola  de
l'Ateneu

Es mes d'octubre es compliran 50 anys de l'inici
de les classes a la segona escola de l'Ateneu.
Estem  preparant  un  acte  per  celebrar-ho;  us
mantindrem informats.

A finals d'octubre, Rateneu

Cap a finals d'octubre tindrà lloc a la Sala Gran
la representació de Rateneu, un conte teatralitzat
de la nostra sòcia Palmira Badell, en el qual una
rata centenària explica als seus descendents les
coses  que  ha  vist  movent-se  d'amagat  per  la
casa durant 100 anys.

Amb el suport de:


