BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTENARI DE L'ATENEU
L'Ateneu fa el Pregó de la Festa Major
L'Ateneu va ser l'encarregat de fer el Pregó de la
Festa Major d'enguany, fet que donava una nova
oportunitat de donar a conèixer l'Ateneu i el seu
Centenari.
Des del primer moment es va descartar de fer un
pregó acadèmic i es va optar per fer-ne un de
teatralitzat, per al qual es va comptar amb la
col·laboració de membres de la Comissió del
Centenari, de Pastorets i de Justeatre.

Els pregoners al balcó de l'Ajuntament Foto: Lluís Ramban

Així doncs, el dia 1 d'agost diversos membres de
la Junta i de la Comissió del Centenari van sortir
al balcó de l'Ajuntament mudats, amb barret i
banda, per adreçar-se al poble. Va començar el
pregó i de seguida va ser “interromput” per les
noies de CorAggio que van retre homenatge a la
sòcia de més edat de l'Ateneu, la Pilar Farigola,
que aquest estiu també va fer 100 anys. De
sobte un “veí emprenyat” va cridar des d'un
balcó que volia silenci i a partir d'aquí es va
embolicar la troca, entre el veí i una parella que
hi havia a la plaça. Finalment el president va
tallar la “discusió” des del balcó reconeixent el
dret de gaudir habitualment del silenci, però sent
flexibles i deixant que la gent pugui gaudir a les
festes. Per acabar es va invitar tothom a
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participar en els actes de la Festa Major i es va
demanar que el comportament fos sempre cívic.

El laberint de contes a l'Ateneu
El dia 2 d'agost, dins del programa de Festa
Major, van tenir lloc els laberints de contes que
Pastorets organitza des de fa uns anys. L'infantil
es va celebrar a Can Ginestar i el d'adults es va
traslladar a l'Ateneu per celebrar el Centenari.
Els assistents van fer un recorregut pels espais
més desconeguts de l'Ateneu, on es van trobar
amb diferents escenes que evocaven històries
fictícies que havien tingut lloc entre les quatre
parets de la casa (els paletes sempre fent obres,
“la letra con sangre entra”, el model i la pintora,
la sòcia a la qual li van prendre el noi al ball, el
càsting de l'esbart, els bibliotecaris i història dels
xibeques). Va ser una oportunitat per visitar
aquests espais abans que amb les obres quedin
absolutament irreconeixibles.

15 d'octubre: “Refem la història”
Com ja vam anunciar a l'anterior butlletí el
diumenge 15 d'octubre es va realitzar una
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.
La reproducció es va fer al pati de les Escoles,
amb sòcies i socis posats en els mateixos llocs,
amb les mateixes posicions que ocupen els
nostres avantpassats a la fotografia i amb les
mateixes eines que duien.

de gent de totes les seccions de l'Ateneu.
Per a aquestes representacions inaugurem la
venda d'entrades per internet; podeu adquirir-les
sense recàrrecs des dels enllaços que trobareu a
la web de l'Ateneu (www.santjust.org/ateneu).
També es vendran a la secretaria de l'Ateneu per
a aquelles persones que tenen dificultat per
accedir a internet.
Fotografia 2017. Foto: Lluís Ramban

L'activitat va estar coordinada pel Joaquim
Carbonell.

Cinquantenari de la segona escola de
l'Ateneu
El 2 d'octubre es van complir 50 anys de l'inici de
les classes a la segona escola de l'Ateneu. S'ha
creat una comissió per preparar un acte per
celebrar-ho. Es tracta de fer una trobada de
pares, mestres, alumnes i altres persones que hi
van estar involucrades, tot reconeixent l'esforç
que va suposar per a aquella gent crear una
escola catalana, avançada pedagògicament, en
uns anys molt durs del franquisme.
Per tal de poder disposar de material
audiovisual, demanem a tothom que tingui
fotografies de l'escola que ens les cedeixi
temporalment per poder-les digitalitzar; ens
comprometem a retornar-les en pocs dies.

A finals d'octubre, Rataneu
Els dies 22 i 29 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda,
tindrà lloc a la Sala Gran la representació de
Rataneu, un conte teatralitzat, 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.
El conte és de la nostra sòcia Palmira Badell, i la
versió teatralitzada ha anat a càrrec del Roger
Cònsul, que n'és, també, el director. Els actors
són de Pastorets i Justeatre, amb la participació
Amb el suport de:

La Grossa de cap d'any
Com ja s'ha fet habitual els darrers anys,
l'Ateneu juga tots els números de la Grossa de
Cap d'any que acaben en 1918, any del
Centenari. Dins d'uns dies es posaran a la
venda les participacions, primer per als socis, i
més endavant per a la resta de gent interessada.
Estigueu atents a les informacion que us fem
arribar.

