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El dia a dia de l'Ateneu al llarg de l'any 2018 va girar entorn de 3 grans eixos: les obres i 
les celebracions del Centenari, temes que ja arrossegàvem de l'any anterior, i la 
concessió de la Creu de Sant Jordi.  Pocs dies abans d'acabar el 2017 ja havíem tancat 
definitivament la venda de la Sala Gran a l'Ajuntament i ja només quedava pendent de 
rebre el segon pagament (de 325.693,60 €), pagament previst per a meitats d'any; per 
tant aquest tema del 2017 ja no ens havia de donar més feina.   Donada la intensitat dels 
3 eixos de treball tornem a abandonar la cronologia amb què presentem habitualment les 
memòries anuals per exposar-los per separat, de tal manera que aquest document sigui 
més entenedor.  Òbviament després de parlar d'obres, Centenari i Creu de Sant Jordi 
també exposarem la resta de temes que van requerir l'atenció de la Junta Directiva i aquí 
sí que tornarem a la cronologia estricta.

Abans de començar a desgranar aquests temes, però, deixeu-nos dir que l'Ateneu va 
iniciar el 2018 amb 467 socis i que al llarg de l'any es van produir 32 altes i 19 baixes, per 
la qual cosa es va tancar amb 480 socis. De les baixes, lamentablement 7 ho van ser per 
defunció.

Obres

Vam acabar l'any 2017 amb bones notícies.  Havia sortit una convocatòria de la Diputació 
d'ajuts per a obres a Entitats Locals a la qual ens podíem acollir, també, les associacions 
sense finalitats lucratives sempre que les instal·lacions a subvencionar fossin d'ús públic.  
Aquestes subvencions s'havien ampliat a associacions gràcies al treball fet per la 
Federació d'Ateneus, i s'havien de tramitar sempre a través d'ajuntaments.  Vam demanar 
al nostre Ajuntament que procedís a sol·licitar aquesta subvenció i ho va fer per un import 
d'uns 145.000 euros. Certament confiàvem en aquesta subvenció (encara que fos només 
d'una part de l'import) atès que les obres i millores previstes superaven amb escreix els 
imports que teníem disponibles per afrontar-les.  Lamentablement, però, la Diputació no 
ens va concedir cap subvenció.  Ja avançat l'any, a inicis d'octubre, vam tenir l'oportunitat 
de parlar personalment amb el Diputat Delegat de Cultura, Sr. Oriol Lladó, i li vam 
transmetre la nostra disconformitat amb la manera de tramitar aquests ajuts, per no ser 
gens transparent per a les entitats; va donar-nos la raó.

L'any va començar amb tot l'enrenou de les adjudicacions de la nova fase de les obres; 
uns dies abans d'acabar l'any ja havíem cobrat el primer pagament de la venda de la Sala 
Gran i amb la tresoreria en bon estat estàvem en condicions de començar.    Hi havia una 
primera subfase que comprenia la construcció de la nova escala d'emergència interior 
(enderrocant íntegrament la que hi havia i fent-ne una de nova), la reforma de l'espai que 
ocupava Arteneu per posar-hi la secretaria i la nova Sala de Juntes i després la reforma 
íntegra de tot l'espai de damunt l'entrada de la Sala Gran, on estaven l'antiga secretaria, 
la sala de juntes, el despatx de la Vall de Verç i els magatzems de la Vall de Verç i 
Justeatre.  Aquesta subfase, que afectava molt poc l'Escola de Música i el Restaurant, 
havia d'acabar a finals de maig per tal de poder dedicar juny, juliol, agost i setembre a fer 
la resta de les obres.

L'adjudicació es va fer a inicis de març.  Es van presentar 4 empreses i novament ens 



vam decidir per Zeroinfinito perquè, com ja havia succeït amb les obres de la primera 
fase, no era l'opció més econòmica però ens permetia un finançament ajornat que ens 
estalviava d'haver de demanar crèdits bancaris que haguessin encarit l'obra.  A més, ja 
coneixíem l'empresa i estàvem satisfets amb com van fer les obres de la primera fase, i 
podíem confiar en el compliment del calendari previst.

Abans de començar les obres es va buidar la Sala de Juntes per poder-hi traslladar 
Arteneu ja que el seu espai estava afectat des del primer moment.  A partir d'aquest dia i 
durant una bona temporada tot van ser sorolls i pols, molta pols.  Es van habilitar diverses 
aules de l'escola com a magatzems temporals de tots els objectes que calia anar movent 
amunt i avall en funció de les necessitats de les obres.

Després d'uns mesos de treball a inicis de juny la secretaria ja es traslladava a la seva 
nova ubicació (antic espai d'Arteneu) i podien començar els treballs a l'espai de damunt 
l'entrada de la Sala Gran, treballs que van implicar la paralització de les activitats 
d'Arteneu i el tancament de l'oficina de la Vall de Verç.  Per poder fer els treballs d'aquella 
ala de l'edifici va caldre buidar l'altell i fer-hi una neteja exhaustiva, tant que es van llençar 
alguns objectes de Justeatre que encara estaven en condicions de ser usats.  La neteja 
de l'altell va posar de manifest l'existència de rosegadors i, el que era pitjor, el molt mal 
estat d'un dels cavallets del sostre, que es va haver d'apuntalar.

Amb totes aquestes obres també va sortir a la llum el mal estat d'algunes de les bigues 
que suportaven el terra de l'altell (l'antiga terrassa que hi havia sobre l'entrada de la Sala 
Gran fins les primeres obres d'ampliació.   Se'n van haver de substituir 3.  

Cap a finals de juny van acabar aquests treballs i va començar l'etapa final, que afectava 
l'escola de música i el cor.  S'havia planificat així perquè el curs ja s'havia acabat i 
l'afectació els mesos d'estiu era mínima.  Es va habilitar la sala d'assaig (Sala Enric 
Morera) com a magatzem i es va tornar a moure tota mena d'objectes, aprofitant per fer 
neteja sempre que fos possible.  Els treballs van continuar fins inicis de setembre.

Us cop acabat el gros de les obres van començar les tasques finals, pintures i repassos, 
especialment, però també petites millores que anàvem decidint sobre la marxa.  Aquests 
serrells ens van acompanyar ben bé fins a finals d'any, i alguna cosa inclús s'ha fet ja 
aquest any 2019.   Cal dir que vam prendre la decisió de tirar moltes coses endavant tot i 
saber que això podria obligar-nos a endeutar-nos (recordem que teníem autorització de 
l'Assemblea per fer-ho fins 200.000 euros) i es va fer així perquè la Junta va considerar 
que o bé es feien aquelles millores ara que hi estàvem posats  o no es farien en molts 
anys. Poc abans d'acabar l'any vam prendre la decisió d'arreglar, també, l'escala que 
baixa a la SEAS.

A finals d'octubre va sortir una nova convocatòria de subvencions de la Generalitat per al 
període 2018-2019, similar a la convocatòria (període 2016-2017) amb què vam obtenir la 
subvenció per a la primera fase de les obres.  Ens vam informar i vam veure que podíem 
demanar subvenció per les obres ja realitzades durant l'any.  Així les coses, i degudament 
assessorats pels tècnics de la Federació, vam procedir a demanar el màxim que es 
permetia, 200.000 euros, tot presentant un projecte que arribava als 339.000 euros; 
complíem la totalitat de requisits demanats i podíem obtenir la totalitat dels punts que es 



donaven (per millora de l'eficiència energètica, per millores de seguretat, per reparacions 
de deficiències greus, per  recuperació de l'aforament d'un espai,...).  A mitjans de 
desembre vam rebre la notícia que se'ns havia concedit la subvenció per la totalitat de 
l'import sol·licitat, recordem, 200.000 euros.  Això ens permetia acabar sense necessitats 
de finançament i, fins i tot, podíem tirar endavant algunes coses pendents (armaris, 
instal·lacions de llum i so de la Sala del Cinquantenari,..), coses que ja s'han fet durant el 
que va de 2019.

Centenari

El 2018 va ser l'any del Centenari; el 16 de juny l'Ateneu feia 100 anys, tot i que, com bé 
sabem, es va començar a gestar un any abans, i per aquest motiu es va decidir en el seu 
dia (vegeu la memòria de l'any 2017) que les celebracions anirien oficialment entre el 28 
de juny de 2017 i el 16 de juny de 2018.  

El primer acte commemoratiu del Centenari del 2018 va ser l'Assemblea General de la 
Federació d'Ateneus, que va tenir lloc als nostres locals en motiu del Centenari.  Va ser el 
dissabte 17 de març.  Era un acte restringit als Ateneus que formem part de la Federació i 
en acabar va haver un dinar dels representants; l'Ateneu va pagar el cava.

El dia següent, el diumenge 18 de març, tenia lloc un dels actes organitzats per la SEAS: 
la caminada del Centenari a Santa Creu d'Olorda.  Durant la passejada es van fer un 
parell d'aturades, una a la Penya del Moro i l'altra a Valldonzella-Torre del Bisbe, on es 
van fer unes explicacions sobre el patrimoni amenitzades amb unes breus 
representacions.  En arribar a Santa Creu ens esperava un equip de la SEAS que estava 
guardant lloc a les barbacoes per tal que la gent pogués cuinar-se la carn i fer un dinar de 
germanor, i es va fer una tercera representació.  En acabar el dinar es va tornar cap a 
Sant Just.

El següent acte va tenir lloc el dissabte 21 d'abril.  La SEAS va organitzar la 1a cursa de 
muntanya «la Mitja Desvern», amb la intenció de repetir aquest esdeveniment esportiu en 
anys successius si aquesta primera convocatòria, en motiu del Centenari, tenia èxit.  Es 
va fer una previsió de participació que va ser superada amb escreix, fins el punt que es 
van haver de tancar les inscripcions en arribar als 300 inscrits perquè es van acabar les 
samarretes que es donaven; molts col·laboradors de la SEAS es van quedar sense la 
samarreta.  

El 12 de maig el Cor lo Pom de Flors feia la seva activitat commemorativa.  Van organitzar
un concert extraordinari a la Sala Gran, on van cantar acompanyats de l'Orquestra 
d'Acordions de Barcelona.

El 27 de maig, en mig dels actes de la Festa Major de l'Ateneu, es va celebrar la 
tradicional ballada de sardanes, que va tenir com a fet significatiu l'estrena de la sardana  
Ateneu Centenari, del nostre soci Joan Pascual i Campreciós.  Uns mesos més tard 
també es va lliurar la lletra d'aquesta sardana, obra de Antoni Fuentes i Núñez.  El mateix 
dia, a les 6 de la tarda, tenia lloc a la Sala del Cinquantenari el concert del Centenari del 
Grup de Cant Gregorià i del conjunt instrumental la Dolça Fusta; aquest concert va ser 



també l'últim concert que donava el Grup de Cant Gregorià, ja que plegava després de 30 
anys consecutius d'activitat.  Al vespre, a les 8, encara va haver-hi temps per un nou acte 
del Centenari, el concert especial del cicle de Jazz, amb l'actuació d'Andrea Motis i Joan 
Chamorro.

El dia 16 de juny era el dia que feia 100 anys que havia tingut lloc l'assemblea fundacional
de l'Ateneu, i per aquest motiu es va escollir aquesta data per fer l'acte de cloenda a la 
Sala Gran.   Mentre els assistents entraven a la sala es va estar projectant un vídeo amb 
imatges històriques de l'Ateneu, mentre que dues alumnes de flauta de l'Escola de Música
amenitzaven aquells moments.   L'acte va consistir, fonamentalment, en els parlaments 
del Sr. Salvador Casals, president de la Federació d'Ateneus, del nostre president, l'Albert 
Macià, de l'alcalde, Sr, Josep Perpinyà, i de la Delegada Territorial de Cultura de la 
Generalitat, la Senyora Maria Àngels Torras, que va aprofitar la seva intervenció per 
anunciar la concessió de la Creu de Sant Jordi i va felicitar l'Ateneu per aquest guardó. 
Entre parlament i parlament va haver-hi una lectura de fragments de la cantata de Sant 
Just, de Joan Margarit, que va anar a càrrec de 3 actors santjustencs vinculats amb 
l'Ateneu: la Maria Domingo, en Joan faneca i en Ferran Rañé; l'actriu Clara Segura, 
invitada també a participar en aquest acte, no va poder assistir perquè estava de gira a la 
Provença.  També vam comptar amb interpretacions musicals al piano (un piano de cua 
llogat per l'ocasió) a càrrec de Miquel Villanueva, un jove pianista format a l'escola de 
música de l'Ateneu.  Durant l'acte es van lliurar les agulles als socis que feien 50 i 25 anys
com a socis de l'entitat, i es va fer un reconeixement especial als 10 socis més antics de 
l'entitat.  L'acte -que es va registrar íntegrament en vídeo- es va tancar amb el cant dels 
Segadors, acompanyats al piano per en Miquel Villanueva, que va interpretar un 
espectacular preludi   En acabar, i tot aprofitant la nova urbanització del carrer de l'Ateneu,
es va servir una copa de cava a l'exterior de la Sala, acompanyada de coca amb xocolata.

Tot i que oficialment ja s'havia donat el Centenari per acabat, encara va haver-hi un parell 
més d'activitats commemoratives.  El 24 novembre es va celebrar una jornada de portes 
obertes per presentar a la gent les obres, gairebé acabades, i la Creu de Sant Jordi; es va
fer una petita exposició que duia com a títol «Centenari, obres i Creu de Sant Jordi», que 
pretenia posar a l'abast de tothom aquests temes que havien portat de corcoll la Junta al 
llarg de l'any.   L'altra activitat va ser els Pastorets, que enguany es van dedicar al 
Centenari i van situar la seva acció (normalment situada en l'actualitat) en l'any 1918, amb
un grapat de comentaris explícits sobre l'Ateneu que en aquelles dates estava naixent.

La Creu de Sant Jordi

La Creu de Sant Jordi és el guardó més preuat a què pot aspirar una associació a 
Catalunya.  Amb aquesta premissa el mes de setembre del 2017 el Consell Executiu va 
prendre la decisió,de sol·licitar-la en motiu del Centenari.  Crèiem -i seguim creient- que el
bagatge acumulat de l'Ateneu al llarg dels seus primers 100 anys de vida era una raó més
que suficient per poder optar a la Creu.

Les obres, el Centenari i la venda de la Sala Gran ens havien absorbit tant el 2017 que en
començar el 2018 encara no s'havia fet la petició acordada uns mesos abans, i quedaven 
menys de 4 mesos per a la diada de Sant Jordi.  Vam veure perillar la concessió i vam 



començar a córrer.  El dia 12 de gener entràvem al registre del Departament de Cultura la 
nostra petició, una carta amb data 10 de gener adreçada a un Conseller, l'Honorable Sr. 
Lluís Puig, que estava exiliat a Brussel·les.  La carta anava acompanyada d'un petit 
dossier on es feia una breu exposició de la història de l'Ateneu i una exposició de motius 
pels quals crèiem que la nostra entitat mereixia ser guardonada amb la Creu de Sant 
Jordi.

A partir d'aquell mateix moment es van començar a recollir adhesions, seguint els 
suggeriments de la Federació d'Ateneus.  Els dies 20 de febrer, 6 de març, 20 de març i 
20 d'abril entràvem al registre del Departament de Cultura les relacions de les adhesions 
rebudes fins aquells moments.  En total vam rebre 8 adhesions d'institucions locals i grups
polítics, 2 de federacions, 39 d'associacions i 310 de particulars.  Entre els particulars, i 
sense entrar en noms, 1 expresident de la Generalitat, 1 Delegat del Govern de la 
Generalitat, 11 membres o ex-membres del Consistori, 4 Creus de Sant Jordi, 3 Premis 
Nacionals de Cultura, 2 Bisbes i un munt de personatges coneguts de diverses disciplines.

S'acostava Sant Jordi i no hi havia notícies de les Creus de Sant Jordi; la situació política, 
amb presos i exiliats, feia pensar que el 2018 no n'hi hauria.  Uns dies abans de l'acte de 
cloenda del Centenari vam rebre una trucada del Conseller Lluís Puig, des de Brussel·les,
on ens va comunicar personalment que l'Ateneu rebria la Creu de Sant Jordi i ens va 
demanar que no ho féssim públic fins que la notícia no sortís en els mitjans de 
comunicació.  Dos dies més tard la premsa ja ho escampava.

A l'acte de cloenda del Centenari, la Delegada Territorial de Cultura de Barcelona, Maria 
Àngels Torràs, en fer el seu parlament (en representació de la Consellera de Cultura, 
Laura Borràs) va felicitar públicament l'Ateneu per l'atorgament de la Creu de Sant Jordi.

L'últim capítol d'aquesta història s'escrivia el dilluns 23 de juliol, quan va tenir lloc l'acte de 
lliurament de les Creus al Palau de la Música Catalana, acte presidit pel Molt Honorable 
President de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, i amb la presència, també, del Molt 
Honorable President del Parlament, Sr Roger Torrent, i de l'Honorable Consellera de 
Cultura, Sra Laura Borràs.  El president de l'Ateneu, l'Albert Macià, va recollir el guardó, 
que des del dia de portes obertes que es va celebrar el 24 de novembre està exposat en 
una vitrina al costat de la secretaria de l'entitat.

Altres temes

I ara sí, un cop fet el resum dels tres temes que van ocupar la quasi totalitat del temps a la
Junta Directiva al llarg de l'any 2018, passem a resumir la resta de qüestions.

A inicis d'any es va prendre la decisió definitiva, ara sí, d'eliminar el quiosquet de vestíbul 
d'entrada, un cop deixés de ser necessari per deixar-hi materials en finalitzar les obres.  
També es va acordar que s'hi posaria una pantalla que anés anunciant les activitats que 
es fan a l'Ateneu.

A l'abril es va contractar als serveis jurídics de la Federació una consultoria sobre 
tractament de dades personals, per tal de posar-nos al dia en aquesta matèria.  Més 



endavant, sense poder precisar quan va ser, es va adquirir una nova destructora de paper
per tal que tots aquells documents que continguin dades sensibles (dades personals, 
bàsicament), puguin ser destruïts i garantir, així, que aquestes dades no surten de 
l'Ateneu.  La destructora està al servei de totes les seccions de l'Ateneu que la necessitin.

A inicis de maig, en el marc de la Fira del Comerç, l'Esbart va fer la primera ballada 
davant de públic santjustenc.

Al juliol es va prendre una decisió important de caire econòmic; es va acordar que el cost 
dels aparells d'aire condicionat que s'instal·laven es financés amb un leasing.  El leasing 
permet, entre altres coses, demorar el pagament de IVA durant el temps que dura 
l'operació (7 anys, en el nostre cas).  Si bé comptablement el leasing no és un crèdit i no 
ha de figurar com a tal a la comptabilitat, sí que s'ha considerat en tot moment que el seu 
import calia comptar-lo dins dels 200.000 euros d'autorització d'endeutament, i que quan 
es presentin els números de les obres als socis també caldrà considerar-lo, ja que és un 
compromís econòmic.

Als voltants de l'estiu, també, es va fer un nou contracte amb Movistar per tal de disposar 
de fibra òptica més ràpida i, a més, es poguessin veure els partit de futbol.  Òbviament 
això va implicar un increment del cost del servei, increment que paga la Penya 
Barcelonista ja que és la usuària del futbol i ha deixat de pagar l'antic proveïdor.

Passat l'estiu, i amb les obres en avançat estat, es va procedir a la compra de nou 
material de neteja: un aspirador potent, una fregadora industrial i un carro per dur amunt i 
avall els estris de neteja, amb els qual es simplifiquen i es fan més eficients les tasques 
del personal de neteja.

El mes d'octubre va començar un projecte per canviar la web de l'Ateneu.  El projecte el 
van realitzar estudiants de la UOC, dins del conveni que aquesta Universitat té amb la 
Federació d'Ateneus.  Es va treballar en ell fins a finals de gener i ara està pendent de fer-
hi els últims retocs abans de posar-lo en funcionament.  Paral·lelament s'ha estat fent un 
estudi per racionalitzar els processos d'informació de les activitats.

El 16 de novembre es va celebrar a la Sala Gran l'acte de lliurament dels Premis de 
Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, premis bianuals que organitza el Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.  L'Ajuntament ens va sol·licitar mig any abans 
que aquell dia es reservés la totalitat de l'Ateneu (Sala del Cinquantenari, Sala Piquet i 
vestíbuls) per poder fer-hi un pica-pica en finalitzar l'acte, la qual cosa va afectar l'activitat 
interna d'alguna secció.  L'acte central, com hem dit, es va celebrar a la Sala Gran i 
l'Ateneu va resultar guanyador del premi Josep Maria Jujol i Gibert de Patrimoni Cultural, 
del qual sabíem que érem finalistes.  Aquest premi, però, no va ser l'únic que rebria 
l'Ateneu l'any 2018, perquè unes setmanes més tard, el dia 12 de desembre, es va 
celebrar a l'Edifici del rellotge de l'escola Industrial la 29a edició dels premis Ateneus, que 
organitza la FAC, i l'Ateneu va rebre el 3r premi a la Comunicació Associativa pel seu 
servei d'informació de les activitats per WhatsApp.

El mes de novembre l'Esbart va iniciar un projecte de micromecenatge per finançar la 
compra d'elements de vestuari necessaris per poder realitzar les seves activitats.  Tot i ser



un tema intern de la secció ho volem remarcar en aquesta memòria per posar de manifest
la necessitat de trobar alternatives als sistemes clàssics de funcionament.  Encara que el 
micromecenatge pugui semblar-li a algú una novetat no hem d'oblidar que fa unes 
dècades el piano de cua ja es va adquirir amb petites aportacions de socis; llavors no se'n
deia crowdfunding...

Per acabar, com sempre, adjuntem la relació de les activitats etes durant l'any 2018.



Relació de seccions/grups de l'Ateneu que han realitzat activitats l'any 2018

• Cor “Lo Pom de Flors”
• Orfeó Enric Morera
• Cor Jove “CorAggio”
• Escola de Música de l’Ateneu
• Secció Excursionista de l’Ateneu de Sant Just Desvern (SEAS)
• Secció de teatre “Justeatre”
• Secció de pintura “Arteneu”
• Revista “La Vall de Verç”
• Secció de Billar
• Secció Balls de Saló
• Comissió de Cultura
• Grup del “Projecte d’Animació Lectora” (PAL)
• Grup de Cant Gregorià (va cessar la seva activitat el 27 de maig)
• Comissió d’activitats de l’Ateneu
• Escola d’Escriptura de l’Ateneu
• Grup “Els Pastorets”
• Tamboret, Escola de Teatre.
• La Ginesta (Grup juvenil)
• Esbart de l’Ateneu

Activitats regulars

• Cicle de Jazz.  Els concerts se celebren normalment el 1r divendres de mes.
• Cicle «Estones de Clàssica».  Una audició al mes.
• Cicle de música barroca, amb l'Orquestra Barroca de Barcelona.  Se celebren 4 

concerts a l'any.
• El Documental del mes.  Es projecta habitualment el 4t divendres de mes, excepte 

el mes d'agost.
• Tertúlies sobre temes d'actualitat.  Tenen lloc el 3r divendres de mes, d'octubre a 

maig.
• Cicle de conferències i excursions.  Tenen lloc de setembre a juny. Els temes del 

cicle són: «Els paisatges de catalunya» (curs 2017-2018) i «Muntanya, esport i 
aventura» (curs 2018-2019).

• Cicle d'excursions matinals.  Una o dues sortides al mes, de setembre a juny.
• Cicle d'audiovisuls de muntanya.  Projecció i tertúlia, en alguna casos.  Té lloc de 

març a juny/juliol.
• Activitats anuals de la SEAS: sopar de motxilla, sopar de lluna plena, marxa de la 

regularitat, excursions de veterans i Mitja Desvern.



• Assaigs i concerts de l'Orfeó Enric Morera. 1 dia d'assaig a la setmana, entre 
setembre i juny.

• Assaigs i concerts del Cor lo Pom de Flors.  1 dia d'assaig a la setmana, entre 
setembre i juny.

• Assaigs i concerts de Coraggio.  1 dia d'assaig a la setmana, entre setembre i 
juny/juliol.

• Assaigs i concerts del Grup de Cant Gregorià.  1 dia d'assaig a la setmana, fins el 
mes de maig.

• Assaigs i representacions de l'Esbart.  1 dia d'assaig a la setmana.
• Classes de l'Escola de Música.  De dilluns a dijous, d'octubre a juny.
• Classes de l'Escola d'Escriptura.  Hi ha 2 grups que realitzen una classe a la 

setmana.
• Assaigs i representacions de Justeatre.  2 dies d'assaig a la setmana.
• Assaigs i representacions de Pastorets.  Diversos dies d'assaig a la setmana entre 

octubre i desembre, més assais especials per altres representacions (laberints de 
Festa Major).

• Cursos de teatre de Tamboret.  Cursos trimestrals de diferents continguts i per 
diferents edats.  1 dia a la setmana.

• Cursets i balls de Balls de Saló.  Cursets 4 dies a la setmana; 2 balls al mes oberts 
al públic.

• Activitats d'animació al carrer per part de la Ginesta: Seguici de Festes de Tardor.
• Arteneu obre el seu espai per pintar 3 dies a la setmana.
• El billar obre segons les necessitats dels seus socis.
• La Vall de Verç publica mensualment una revista (excepte agost).
• La SEAS publica el seu butlletí cada 2 mesos).

Durant l’any 2018 l’Ateneu ha col·laborat amb diverses entitats:

 Ajuntament de Sant Just Desvern
 Centre d’Estudis Santjustencs

 Biblioteca Joan Margarit
 On Air Jazz Series

 Coordinadora d’Associacions per la a Llengua Catalana (CAL)
 Òmnium Cultural 

 Parròquia dels Sants Just i Pastor
 Penya Blaugrana de Sant Just Desvern

 Escoles Públiques de Sant Just Desvern
 IES de Sant Just Desvern

 Residencia Nostra Senyora de Lourdes de Sant Just Desvern
 Coral Harmonia de l’Associació de gent gran de Sant Just Desvern.



 Associació Santjustenca per La Marató de TV3
 Celler de Cant Mata de Sant Just Desvern

 Mercat de Nadal de Sant Just Desvern
 Centre Cultural l’Avenç d’Esplugues de Llobregat

L'Ateneu pertany a diferents Federacions, amb les quals col·labora:

 Federació d’Ateneus de Catalunya

 Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
 Federació de Cors de Clavé

 Federació Catalana d’Entitats Corals
 Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya



Relació d'activitats obertes
al públic realitzades al llarg

de l'any 2018



Relació d'activitats  /  gener 2018
 

dijous
a les 19:30 h.

11 Sala Piquet

gener 2018

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Unhuman Kind

12
gener 2018

divendres
a les 20:00 h.

Conferència: «Els paisatges volcànics»

12 Sala Piquet
A càrrec de Xavier Gassiot  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»

gener 2018

diumenge
a les 07:00 h.

14
gener 2018

divendres
a les 20:00 h.

19 Sala Piquet

gener 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

20 Sala Gran

gener 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió pel Penedès

21
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

gener 2018

diumenge
a les 19:00 h.

21
gener 2018

  

XERRADA – COL·LOQUI recordant Paco Candel, 
l'autor de “Els Altres Catalans”

Intervindran: els editors del seu diari, Anna Caballé i Gabriel Jiménez, i Pere Baltà, president de la 
Fundació Paco Candel.  -  Organitza: Vall de Verç

Sala del 
Cinquantenari Pablo Selnik (flauta) i Àlex Reviriego (contrabaix).  -  Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  

Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 30 anys, 6 €.  Consumició inclosa.

Excursió de Santa Pau a Sant Feliu de Pallerols 
(Garrotxa)

Parador de Sant 
Just Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 euros, no soci: 18 

euros

Salvar el país, construir-lo de nou. L'acció 
catalanista de Josep Benet.

L'any 1939 la  victòria militar de la insurrecció franquista va voler crear un nou estat en el qual Catalunya -com a 
subjecte polític- i la catalanitat -com identitat nacional- desapareguessin.  La vida de Josep Benet va ser una 
lluita constant per combatre aquest projecte autoritari.  Per Jordi Amat Fusté, filòleg i escriptor.   -  Organitza: 

Grup de Tertúlies de l'Ateneu.

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Parador de Sant 
Just

Estones de clàssica: 1er cicle de música 
instrumental i vocal

Sala  del 
Cinquantenari Mazikduo: Marc Sumsi (piano) i Tolo Genestar (clarinet)  -  Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 

€. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola gratuït. 



Relació d'activitats  /  gener 2018 - febrer 2018
 

dijous
a les 20:30 h.

Assemblea General de l'Orfeó Enric Morera

25 Sala Piquet
Acte reservat a socis de l'Orfeó  -  Organitza: Orfeó Enric Morera

gener 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: «Machines»

26
gener 2018

dissabte
a les 07:00 h.

Cap de setmana a la neu a Llívia.

27
Activitat de 2 dies  -  Organitza: SEAS

gener 2018

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Mélodie Gimard – Numen

2
febrer 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

3 Sala Gran

febrer 2018

divendres
a les 20:00 h.

Conferència: «Els paisatges fluvials»

9 Sala Piquet
A càrrec de Javier Martínez Gil  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»

febrer 2018

dissabte
a les 21:00 h.

Teatre: «Arsènic i puntes de coixí»

10
febrer 2018

diumenge
a les 19:00 h.

Teatre: «Arsènic i puntes de coixí»

11
febrer 2018

  

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Rahul Jain – Índia, Regne Unit, 2016 – VO anglès, subtitulada en català – 75 min.  -  

Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Parador de Sant 
Just

Sala del 
Cinquantenari

Mélodie Gimard (piano i direcció musical), Matías López (cante), Jairo Cabrera (trompeta i saxo), 
Agustín Espín (baix elèctric) i Pablo Gómez Molina (percussió i coproducció).  -  Organitzen: ON 
AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 30 anys, 6 €.  

Consumició inclosa.

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Sala  del 
Cinquantenari De Joseph Kesselring, dirigida per Mayka Dueñas.  -  Organitza: Justeatre   -  Preu 10 €. Socis de 

l'Ateneu 8 €.

Sala  del 
Cinquantenari De Joseph Kesselring, dirigida per Mayka Dueñas.  -  Organitza: Justeatre   -  Preu 10 €. Socis de 

l'Ateneu 8 €.



Relació d'activitats  /  febrer 2018
 

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió Rasquera – Benifallet (Terres de l'Ebre)

11
febrer 2018

divendres
a les 20:00 h.

16 Sala Piquet

febrer 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

17 Sala Gran

febrer 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió a Sant Llorenç del Munt

18
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

febrer 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: «L'hora dels deures»

23
febrer 2018

dissabte
a les 10:30 h.

Concert d'alumnes de l'Escola de Música

24
Organitza: Escola de Música

febrer 2018

dissabte
a les 17:30

Concert del Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu

24
Conjuntament amb el grup musical la Dolça Fusta  -  Organitza: Grup de Cant Gregorià

febrer 2018

dissabte
a les 19:00 h.

24
febrer 2018

  

Parador de Sant 
Just Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 euros, no soci: 18 

euros

Com la tecnologia modifica la nostra manera de 
mirar el món

Amb Pia Wortham, arquitecta, artista i professora de Elisava  -  Organitza: Grup de Tertúlies de 
l'Ateneu.

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Parador de Sant 
Just

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Ludovic Vieuille – França, 2016 – VO francès, subtitulada en català – 59 min.  -  

Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Sala del 
Cinquantenari

Església 
romànica de St. 
Feliu de Beuda

Cicle de música Barroca amb l'Orquestra 
Barroca de Barcelona 

Sala del 
Cinquantenari Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola 

gratuït. 



Relació d'activitats  /  febrer 2018 - març 2018
 

diumenge
a les 10:30 h.

Cantada de l'Orfeó a la Missa en català de TVE2

25 TVE Sant Cugat

febrer 2018

diumenge
a les 19:00 h.

25
febrer 2018

dijous
a les 20:00 h.

1
Amb Òscar Cadiach .  -  Organitza: SEAS  -  En el marc del 5è cicle d'audiovisuals de muntanya.

març 2018

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Hristo Yotsov quartet

2
març 2018

dissabte
a les 19:00 h.

Assemblea de la SEAS

3 Local SEAS
Activitat restringida als socis de la SEAS  -  Organitza: SEAS

març 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

3 Sala Gran

març 2018

dijous
a les 19:30 h.

Xerrada sobre el Parc Natural de Collserola

8 Local SEAS

març 2018

divendres
a les 20:00 h.

9 Sala Piquet

març 2018

  

Al convent de les Monges Dominiques de Sant Cugat  -  Organitza: TVE, col·labora Orfeó Enric 
Morera

Estones de clàssica: 1er cicle de música 
instrumental i vocal

Sala  del 
Cinquantenari

Quartet Torner: Clàudia Padilla (violí), Isabel Archs (violí), Gabriel Torner (viola) i Berta Planell 
(violoncel).  -  Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. 

Alumnes escola gratuït. 

Audiovisual de muntanya: «Òscar Cadiach 
Sempre Amunt»

Sala del 
Cinquantenari

Sala del 
Cinquantenari

HristoYotsov (bateria i composicions), Arnau Garrofé (saxo tenor), Lyubo Tsanev (piano) i Dimitar 
Karamfilov (contrabaix).  -  Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  Entrada general: 10 €. 

Socis Ateneu 8 €.  Menors de 30 anys, 6 €.  Consumició inclosa.

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

A càrrec d'un tècnic del Parc.  Presentació de la campanya «Territori Vital»  -  Organitza: SEAS i 
Centre d'Estudis Santjustencs  -  Entrada gratuïta

Conferència: «Relleus en conglomerats del 
marge de la Depressió»

A càrrec de Joan Manuel Vilaplana  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»



Relació d'activitats  /  març 2018
 

dissabte
a les 18:30 h.

Assemblea General Ordinària de l'Ateneu

10
Activitat restringida als socis de l'Ateneu  -  Organitza: Ateneu

març 2018

diumenge
a les 08:00 h.

Excursió a Sant Llorenç del Munt i l'Obac

11
març 2018

divendres
a les 18:30 h.

Festa del Tinter del Baix Llobregat

16
març 2018

divendres
a les 20:00 h.

La gran transformació digital

16 Sala Piquet

març 2018

dissabte
a les 10:30 h.

Assemblea Federació d'Ateneus de Catalunya

17
Activitat restringida a representants d'entitats federades.  -  Organitza: FAC.  Col·labora: Ateneu

març 2018

dissabte
a les 19:30 h.

Musicoral 2018

17
març 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

17 Sala Gran

març 2018

diumenge
a les 10:00 h.

18
Organitza: SEAS.   -  Acte de commemoració del Centenari de l'Ateneu

març 2018

  

Sala del 
Cinquantenari

Parador de Sant 
Just Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 euros, no soci: 18 

euros

Sala del 
Cinquantenari Entrega de premis de narrativa d'Òmnium Baix llobregat  -  Organitza: Òmnium Baix Llobregat.  

Col·labora: Ateneu  -  Hi participa l'Escola de Música de l'Ateneu.

Amb Genís Roca, expert en Internet.  El 2013 i 2014 fou escollit un dels 25 espanyols més influents 
a Internet.  -  Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.

Sala  del 
Cinquantenari

Auditori de 
l'Espai Maragall 

(Gavà)
Participació de l'Orfeó Enric Morera amb tres corals més del Baix Llobregat.  -  Organitza: Orfeó 

Enric Morera

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

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

Bellsoleig 
(C/Pont – 
C/Til·lers)



Relació d'activitats  /  març 2017 - abril 2018
 

dissabte
a les 19:00 h.

18
març 2017

dimecres
a les 19:30 h.

21
març 2018

diumenge
a les 07:30 h.

Excursió a la cova de l'Arcada (Montserrat)

25
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

març 2018

dilluns
a les 20:00 h.

El documental del mes: «Thank you for the rain»

26
març 2018

dijous
a les 20:00 h.

5 Sala Piquet
Organitza: SEAS  -  En el marc del 5è cicle d'audiovisuals de muntanya.

abril 2018

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Rita Payés & Alfred Artigas

6
abril 2018

dissabte
Tot el matí

Cantada de Caramelles del Cor lo Pom de Flors

7
abril 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

7 Sala Gran

abril 2018

  

Estones de clàssica: 1er cicle de música 
instrumental i vocal

Sala  del 
Cinquantenari Paula Sánchez-Valverde (piano) i Xavier Garcia (piano)  -  Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 

€. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola gratuït. 

Recital poètic en motiu del Dia Mundial de la 
Poesia

Sala del 
Cinquantenari Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu, Centre d'Estudis Santjustencs, Servei Local de Català, 

Biblioteca Joan Margarit i l'Ajuntament de Sant Just  -  Col·labora: L' Ateneu 

Parador de Sant 
Just

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Julia Dahr – ÍNoruega, Regne Unit, 2017 – VO anglès, subtitulada en català – 87 min.  -  

Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Tour 2018 del Festival de Cinema de Muntanya 
de Torelló

Sala del 
Cinquantenari Rita Payés (veu i trombó) i Alfred Artigas (guitarra).  -  Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  - 

 Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 30 anys, 6 €.  Consumició inclosa.

Carrers de Sant 
Just

10:30 Pastisseria Celes; 11:00 Mercat; 11:30 Superservei Elena; 12:00 Pl. Campreciós; 12:30 Can 
Pedroseta;  13:00 Miquel Reverter: Perruqueria Sara / Cafè Siena; 13:30 Plaça de la Pau.  -  

Organitza: Cor lo Pom de Flors

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.



Relació d'activitats  /  abril 2018
 

diumenge
a les 07:30 h.

Excursió del Garraf a Sitges

8
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

abril 2018

diumenge
Tot el matí

Cantada de Caramelles del Cor lo Pom de Flors

8
abril 2018

dissabte
a les 07:00 h.

14
abril 2018

dilluns
a les 19:30 h.

16
abril 2018

dimarts
a les 20:00 h.

17
abril 2018

dijous
a les 19:30 h.

Xerrada del Parc Natural de Collserola

19 Sala Piquet

abril 2018

divendres
a les 20:00 h.

20 Sala Piquet
Amb Jaume Carbonell, pedagog, periodista i sociòleg.  -  Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.

abril 2018

dissabte
a les 09:00 h.

I Cursa de Muntanya “La Mitja Desvern”

21
abril 2018

  

Parador de Sant 
Just

Carrers de Sant 
Just

10:30 Pastisseria Celes; 11:00 Mercat; 11:30 Superservei Elena; 12:00 Pl. Campreciós; 12:30 Can 
Pedroseta;  13:00 Miquel Reverter: Perruqueria Sara / Cafè Siena; 13:30 Plaça de la Pau.  -  

Organitza: Cor lo Pom de Flors

Excursió als Orgues de l'Illa i estanys de Leucata 
(Rosselló)

Parador de Sant 
Just Activitat de 2 dies  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 

euros, no soci: 18 euros

Inauguració de l'exposició “Formes, colors, 
textures”

Esplugues de 
Llobregat Pintures de Mercè Pascual, Mª Àngels González i Teresa Faneca  -  Organitza: Sòcies d'Arteneu  -  

Al Casal de Cultura Robert Brillas, sala d'exposicions.

Presentació, lectura i brindis del llibre: “Venjaré 
la teva mort”

Sala del 
Cinquantenari Amb l'autora Carme Riera  -  Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu  -  Dins del marc de les 

festes de Sant Jordi 2018

A càrrec d'un tècnic del Parc.  Presentació de la campanya «Territori Vital»  -  Organitza: SEAS, 
amb el Centre d'Estudis

Educació. Innovació i renovació pedagògica, 
què hi ha de nou?

Poliesportiu La 
Bonaigua Inici cursa de 21 Km a les 09:00 h. I la de 8 Km a les 09:30 h.  -  Organitza: SEAS   -  Informació al 

web: mitjadesvern.santjust.org



Relació d'activitats  /  abril 2018 - maig 2018
 

dissabte
a les 19:00 h.

Dibuixant el barroc: Mozart i Haydn

21
abril 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

21 Sala Gran

abril 2018

diumenge
a les 18:30 h.

Teatre: ”Una dona sola” i “Aquí no paga ni Déu”

22
abril 2018

divendres
a les 20:00 h.

27
abril 2018

divendres
a les 18:30 h.

Dia Internacional de la Dansa

27 Plaça A. Malaret

abril 2018

dijous
a les 20:00 h.

3 Local SEAS
Amb Javier Aznar.  -  Organitza: SEAS  -  En el marc del 5è cicle d'audiovisuals de muntanya.

maig 2018

dissabte
a les 21:00 h.

Concert de cant gregorià i música antiga

5
Amb el Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu de Sant Just i el Grup Instrumental la Dolça Fusta

maig 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

5 Sala Gran

maig 2018

  

Sala del 
Cinquantenari

Amb l'Orquestra Barroca de Barcelona, Elise Efremov (soprano) i Gilles Colliard (violí i direcció).   
-  Organitza: Ateneu  -  Venda anticipada d'entrades a la web de l'Ateneu i Tictactiquet.com.  

Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €.  Alumnes escola gratuït. 

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Sala del 
Cinquantenari De Franca Rame i el Premi novel italià Dario Fo  -  Organitza: Al 2000 50  -  Dins del marc de les 

festes de Sant Jordi 2018

El documental del mes: «Les noies d'Alba 
Daurada»

Sala del 
Cinquantenari

Direcció: Havard Bustnes – Dinamarca, Noruega, Finlàndia, 2017 – VO en grec i anglès, 
subtitulada en català – 95 min. - Dona i política  -  Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. 

Socis de l'Ateneu 3 € .

Mostres de balls i danses, amb la participació de Balls de Saló.  -  Organitza: Ajuntament i escoles 
de dansa

Audiovisual de muntanya: «El Pedra, una 
història de voluntat i decisió»

Monestir de 
Sant Cugat del 

Vallès

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.



Relació d'activitats  /  maig 2018
 

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió pel Montseny

6
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

maig 2018

diumenge
a les 12:30 h.

6 Plaça Maragall
En el marc de la Fira del Comerç.

maig 2018

dimecres
a les 18:30 h.

25è Concurs de composició musical

9
maig 2018

divendres
a les 20:00 h.

11 Sala Piquet

maig 2018

dissabte
a les 10:30 h.

Concert d'alumnes de l'Escola de Música

12
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu

maig 2018

dissabte
a les 20:00 h.

12 Sala Gran

maig 2018

diumenge
a les 07:00 h.

XLIII Marxa de Regularitat Fulgenci Baños

13
Organitza: SEAS

maig 2018

diumenge
a les 19:00 h.

13
maig 2018

  

Parador de Sant 
Just

Actuació de l'Esbart de l'Ateneu de Sant Just 
Desvern

Sala del 
Cinquantenari Audició de les peces presentades a concurs pels alumnes de l'Escola de Música i lliurament de 

premis.  -  Organitza: Escola de Música de l'Ateneu

Globalització tecnològica: transhumanisme o 
humanisme avançat?

Amb Albert Cortina, advocat i urbanista, i coautor del llibre del mateix títol.  -  Organitza: Grup de 
Tertúlies de l'Ateneu.

Sala del 
Cinquantenari

Concert extraordinari del Cor lo Pom de Flors en 
motiu del Centenari de l'Ateneu

Actuarà acompanyat de l'Orquestra de Cambra d'acordions de Barcelona  -  Organitza: Cor lo Pom 
de Flors  -  Venda d'entrades anticipades al web de l'Ateneu, a 10 €.  Socis 8 €.

Parador de Sant 
Just

Estones de clàssica: 1r cicle de música 
instrumental i vocal

Sala  del 
Cinquantenari Balls del Món: Irina Veselova i Fedor Veselov (piano a 4 mans)  -  Organitza: Ateneu  -  Entrada 

general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola gratuït. 



Relació d'activitats  /  maig 2018
 

divendres
a les 20:00 h.

18 Sala Piquet

maig 2018

dissabte
a les 08:00 h.

19
Cal inscripció prèvia  -  Organitza: Cor lo Pom de Flors

maig 2018

dissabte
a les 19:00 h.

19
maig 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

19 Sala Gran

maig 2018

diumenge
a les 07:30 h.

Excursió de Collformic a Aiguafreda (Montseny)

20
maig 2018

dimecres
a les 20:00 h.

23
maig 2018

divendres
a les 17:30 h.

25 Plaça A. Malaret

maig 2018

divendres
a les 19:30 h.

25 Sala Piquet

maig 2018

  

Conferència: «Relleus granítics i esquistosos de 
les serralades costeres»

A càrrec de Josep Maria Panareda  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»

Sortida del Cor Lo Pom de Flors al castell de 
Montesquiu

Parador de Sant 
Just

Cicle de música Barroca amb l'Orquestra 
Barroca de Barcelona 

Sala del 
Cinquantenari Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola 

gratuït. 

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Parador de Sant 
Just Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 euros, no soci: 18 

euros

Presentació del llibre: “Bon dia, són les vuit!”, 
d'Antoni Bassas.

Sala  del 
Cinquantenari Premi Josep Pla 2018.  -  Organitza:  Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Col·labora grup 62, Cal 

Llibreter i Amat.  -  Dins del marc de la Festa Major de l'Ateneu 2018

“Campi qui Pugui” concert familiar amb el grup 
AMBAUKA !!

Hi haurà xocolatada per petits i grans.  -  Organitza: Ateneu  -  Dins del marc de la Festa Major de 
l'Ateneu 2018

Acte inaugural de la Festa Major de l'Ateneu. 
Inauguració de l'esposició d'Arteneu

L'exposició romandrà oberta fins el dia 1 de juny. Entre els assistents a l'acte es sortejarà un 
quadre.  -  Organitza: Ateneu  -  Dins del marc de la Festa Major de l'Ateneu 2018



Relació d'activitats  /  maig 2018
 

divendres
a les 20:00 h.

Primer aniversari de La Ginesta

25 Plaça A. Malaret

maig 2018

divendres
a les 20:30 h.

El documental del mes: “Un home millor”

25
maig 2018

dissabte
a les 10:30 h.

Concert d'alumnes de l'Escola de Música

26
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu  -  Dins del marc de la Festa Major de l'Ateneu 2018

maig 2018

dissabte
a les 11:00 h.

Tallers de Música per a Nadons (4-36 mesos)

26 Sala Piquet

maig 2018

dissabte
a les 12:30 h.

Vermut Poètic

26
Amb Montserrat Buysé i Palmira Badell  -  Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu  -  0

maig 2018

diumenge
a les 12:00 h.

27 Plaça A. Malaret

maig 2018

diumenge
a les 18:00 h.

27
Organitza: Grup de Cant Gregorià  -  Acte commemoratiu del Centenari de l'Ateneu. 

maig 2018

diumenge
a les 20:00 h.

Concert d'Andrea Motis i Joan Chamorro

27 Sala Gran

maig 2018

  

Corrandes, amb Cor de Carxofa, sopar i Djs. Hi haurà servei de barra.  -  Organitza: La Ginesta  -  
Dins del marc de la Festa Major de l'Ateneu 2018

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Attiya Khan – 2017 – VO en anglès, subtitulada en català – 79 min.   -  Organitzen: Ateneu 

i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Sala del 
Cinquantenari

A càrrec de: Sonall. Cal inscripció prèvia. Més informació al correu ateneudesvern@gmail.com  -  
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu  -  Dins del marc de la Festa Major de l'Ateneu 2018

Sala  del 
Cinquantenari

Ballada de Sardanes, amb l'estrena de la 
sardana «Ateneu Centenari», de Joan Pascual 

Campreciós.
Ballada de sardanes i vermut.  -  Organitza: Ateneu  -  Acte commemoratiu del Centenari de 

l'Ateneu. 

Concert del Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu i 
el Grup Instrumental La Dolça Fusta

Sala del 
Cinquantenari

Amb Andrea Motis (veu i trompeta), Joan Chamorro (contrabaix), Josep Traver (guitarra) i Esteve 
Pi (bateria).  -  Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  Venda d'entrades anticipades al web 

de l'Ateneu. Acte commemoratiu del Centenari de l'Ateneu. 



Relació d'activitats  /  maig 2018 - juny 2018
 

dimecres
a les 19:30 h.

30 Sala Piquet
Testimoni poètic de la seva vivència amb la malaltia del càncer.  -  Organitza: Ateneu

maig 2018

divendres
a les 20:00 h.

Conferència: «El modelat glacial»

1 Sala Piquet
A càrrec de David Serrat  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»

juny 2018

dissabte
A les 10:00 h.

Assemblea anual de la FCEC

2 Sala Piquet
Es fa a l'Ateneu en motiu del Centenari  -  Oganitza: FCEC i Orfeó

juny 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió a Auda i Mont Llaret (Capcir)

3
juny 2018

dijous
a les 20:00 h.

Audiovisual de muntanya: «Innominata»

7
Amb Felip Linares.  -  Organitza: SEAS  -  En el marc del 5è cicle d'audiovisuals de muntanya.

juny 2018

dissabte
a les 18:00 h.

9 Sala Gran

juny 2018

dissabte
a les 19:30 h.

9
Organitza:  Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Col·labora Cal Llibreter.

juny 2018

diumenge
a les 07:00 h.

10
Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

juny 2018

  

Mª Luisa Abad ens presenta el seu nou poemari 
“Limaduras de prata”

Parador de Sant 
Just Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 euros, no soci: 18 

euros

Sala  del 
Cinquantenari

Concert d'alumnes de l'Escola de Música de 
l'Ateneu i del CorAggio

Dins del marc del Festival de Concerts Simultanis SIMFONIC  -  Organitza: l'Escola de Música de 
l'Ateneu, Simfonic i l'Ajuntament.

Presentació del llibre: “Allò que som”, de Josep 
Maria Terricabras

Sala  del 
Cinquantenari

Cloenda del cicle de Matinals al castell de Roset, 
Vilada (Berguedà)

Parador de Sant 
Just



Relació d'activitats  /  juny 2018
 

divendres
a les 20:00 h.

Debat: Judiciaització d'un procés democràtic

15
juny 2018

divendres
a les 22:00 h.

15
juny 2018

dissabte
a les 19:00 h.

16 Sala Gran
Organitza: Ateneu  -  Cal reservar les entrades a Secretaria

juny 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió de cloenda a Vallfogona de Ripollès.

17
juny 2018

dimecres
a les 18:45 h.

20
Organitza: Escola de Música  -  Entrada lliure i gratuita

juny 2018

dijous
a les 21:00 h.

Concert de fi de curs de l'Orfeó Enric Morera 

21
Amb el cor Deutsche Schule (de l'escola Alemanya)  -  Organitza: Orfeó Enric Morera

juny 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: «Petitet»

22
juny 2018

dissabte
a les 20:00 h.

30 Sala Gran
Organitza: Secció de Balls de Saló

juny 2018

  

Sala  del 
Cinquantenari

Ponents: Eduardo Cáliz (de l'equip jurídic d'Anna Gabriel), Jordi Pina (de l'equip jurídic de Jordi 
Sànchez), Judit Gené (de l'equip jurídic de Quim Forn), Ramon Setó (de l'equip jurídic de Raül 
Romeva) i Àlex Solà (de l'equip jurídic de Jordi Cuixart).  -  Organitza: Òmnium Baix Llobregat.  

Col·labora: Ateneu

Cicle de música Barroca amb l'Orquestra 
Barroca de Barcelona 

Sala del 
Cinquantenari Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola 

gratuït. 

Acte institucional de celebració del Centenari de 
l'Ateneu

Parador de Sant 
Just Organitza: SEAS, dins del cicle «Els Paisatges de Catalunya»  -  Preu soci: 15 euros, no soci: 18 

euros (dinar a part).

Concert de fi de curs d'alumnes de l'escola de 
música de l'Ateneu

Sala del 
Cinquantenari

Església dels 
Sants Just i 

Pastor

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Carles Bosch – Catalunya, 2017 – VO en català i castellà – 103 min.   -  Organitzen: 

Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Exhibició final de curs de la secció de Ball de 
l'Ateneu



Relació d'activitats  /  juny 2018 - agost 2018
 

dissabte
 

30  
Inscripcions i detalls al web http://www.santjust.org/seas/  -  Organitza: SEAS

juny 2018

diumenge
 

1  
Activitat de 2 dies  -  Organitza: SEAS

juliol 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: «Dolphin Man»

20
juliol 2018

dissabte
 

Travessa Ribera de Riu – Vall de Conangles

21
juliol 2018

dimecres
a les 19:30 h.

Ballada de l'esbart

1 Plaça Verdaguer
Dins de l'acte del Pregó de la Festa Major  -  Organitza: Ajuntament de Sant Just

agost 2018

dijous
a partir de les 10:00 

Trenet Històric

2
agost 2018

dijous
a les 17:30 h.

Laberint de contes infantil

2
agost 2018

dijous
a les 22:00 h.

Laberint d'adults “Viatge en el temps»

2
agost 2018

  

Sopar de Lluna Plena al Santuari de Queralt 
(Berguedà)

Sortida de veterans al Massís del Port (Montsià-
Baix Ebre)

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Lefteris Charitos – Canadà, França, Grècia, Japó 2017 – VO, subtitulada en català – 80 

min.   -  Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Parador de Sant 
Just Nit al Refugi de la Restanca. Places limitades. Inscripcions a partir de l'1 de maig.  -  Organitza: 

SEAS

Carrers de Sant 
Just

Textos teatralitzats sobre històries reals ocorregudes a Sant Just que els espectadors van veient 
des d'un trenet que recorre la població.   -  Organitza: Ajuntament.  Col·labora: Justeatre  -  En el 

marc de la Festa Major.

Jardins de Can 
Ginestar Venda d'entrades a partir de les 17:00 h. a Can Ginestar.  -  Organitza: Pastorets  -  Preu: 3 €.  En el 

marc de la Festa Major.

Parador de Sant 
Just Venda d'entrades a partir de les 21:30 h. al Parador.  -  Organitza: Pastorets  -  Preu: 5 €.  En el 

marc de la Festa Major.



Relació d'activitats  /  agost 2018 - setembre 2018
 

divendres
a les 20:00 h.

Nit estelada a la Penya del Moro

3 Can Ginestar
Caminada fins a la Penya del Moro.  -  Organitza: Òmnium Cultural. Col·labora: SEAS

agost 2018

dissabte
Horari oficina

Concurs fotogràfic de la SEAS

1
setembre 2018

dimarts
a les 13:00 h.

11 Parc Pau Casals
Organitza: Ajuntament de Sant Just

setembre 2018

dissabte
a les 21:00 h.

Sopar de Motxilla

15 Pati del Roure

setembre 2018

divendres
a les 20:00 h.

Tertúlia: “Sixena, un procés inacabat”

21 Sala Piquet 
Per Xavier Muñoz i Puiggròs, advocat.  -  Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.

setembre 2018

dissabte
 

Cantada del Cor lo Pom de Flors

22
Dins dels actes de la Festa de la Mercè.  -  Organitza: Ajuntament de Barcelona

setembre 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: Over the limit

28
setembre 2018

diumenge
a les 06:30 h.

Excursió: Núria i Vall de Ribes (Ripollès)

30
setembre 2018

  

Secretaria 
Ateneu Presentació de les obres fins al dia 12 de setembre en horari d'oficina de l'Ateneu.  Lliurament de 

premis en el Sopar de Motxilla.  -  Organitza: SEAS  -  Consulteu les bases a la web de la SEAS

Cantada de l'Orfeó a l'acte commemoratiu de la 
Diada Nacional de Catalunya

Al Pati del Roure.  En el decurs del sopar es donaran a conèixer les fotografies guanyadores del 
Concurs Fotogràfic de la SEAS 2017.   -  Organitza: SEAS

Plaça del Rei 
(BCN)

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Marta Prus – Alemanya, Finlàndia, Polònia, 2017 – VO en rus, subtitulat en català – Dona 

i esport – 74 min.   -  Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Parador de Sant 
Just Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i 

aventura»  -  Preu soci: 16 euros, no soci: 19 euros



Relació d'activitats  /  octubre 2018
 

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Flor de Canela

5
octubre 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

6 Sala Gran

octubre 2018

diumenge
a les 07:30 h.

Excursió matinal: Cova de l'Arcada (Montserrat)

7
Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

octubre 2018

divendres
a les 20:00 h.

Seguici: Balls de Sant Just

19
octubre 2018

divendres
a les 20:00 h.

19 SEAS
per Teresa M. Sala  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i aventura»

octubre 2018

divendres
a les 20:00 h.

Tertúlia: “El futur de la mobilitat a les ciutats”

19 Sala Piquet 
Per Jordi Porta, Regidor de Mobilitat de Sant Just  -  Organitza: Grup de Tertúlies de l'Ateneu.

octubre 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

20 Sala Gran

octubre 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió: Serra de Curull (Osona)

21
octubre 2018

  

Sala del 
Cinquantenari Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 

30 anys, 6 €.  Consumició inclosa.

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Parador de Sant 
Just

Plaça Antoni 
Malaret Dins del Marc de les Festes de Tardor  -  Organitza: La Ginesta   -  Concentració de colles a la 

Plaça Malaret, cercavila fins la Plaça Campreciós i actuacions i sopar a la Plaça Campreciós.

Conferència: «L'excursionisme: descobriment 
dels Pirineus, entre la reneixença i el 

modernisme»

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Parador de Sant 
Just Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i 

aventura»  -  Preu soci: 16 euros, no soci: 19 euros



Relació d'activitats  /  octubre 2018 - novembre 2018
 

diumenge
a les 19:00 h.

21
octubre 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: Eugenio

26
octubre 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

3 Sala Gran

novembre 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió matinal: Cova del Toll (Moianès)

4
Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

novembre 2018

dimecres
a les 19:30 h.

7 Sala Piquet

novembre 2018

divendres
a les 20:00 h.

9 Sala Piquet
per Mònica Samaranch  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i aventura»

novembre 2018

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Pau Lligadas Trio

9
novembre 2018

dissabte
a les 19:30 h.

10
Dins del marc del Novembre Literari  -  Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu

novembre 2018

  

Estones de clàssica: Paula Sánchez-Valverde 
(soprano) i Xavier Garcia (piano)

Sala  del 
Cinquantenari Cançó Catalana i espanyola  -  Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  

Menors de 25 5 €. Alumnes escola gratuït. 

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Jordi Rovira i Xavier Baig – Catalunya, 2018 – VO en castellà – Art i cultura – 93 min.   -  

Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Parador de Sant 
Just

Presentació del llibre «Allioli negat, trenta relats 
per a no escalfar-se el cap», de Ramon Jané.

Presentarà Muntsa Collell, .  -  Organitza: Escola d'Escriptura de l'Ateneu i Cal Llibreter  -  Dins del 
marc del Novembre Literari

Conferència: «Activitats d'orientació a la 
muntanya per a tothom»

Sala del 
Cinquantenari

Amb Pau Lligadas (contrabaix), Vicenç Solsona (Guitarra) i Ramón Ángel (bateria)  -  Organitzen: 
ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 30 anys, 6 €.  

Consumició inclosa.

Tertúlia-cervesa sobre Agustí Bartra i l'exili 
literari Català, amb Sam Abrams.

Sala del 
Cinquantenari



Relació d'activitats  /  novembre 2018
 

dissabte
a les 20:00 h.

10
Dins del marc de la nit de Sant Just al carrer  -  Organitza: Ajuntament de Sant Just

novembre 2018

dissabte
a les 20:30 h.

Ballada de l'Esbart de Sant Just

10 Plaça A. Malaret
Dins del marc de la nit de Sant Just al carrer  -  Organitza: Ajuntament de Sant Just

novembre 2018

diumenge
a les 07:00 h.

Excursió: La Quar (Berguedà)

11
novembre 2018

dimecres
a les 18:30 h.

Puigdemont a Sant Just Desvern

14
Videoconferència en directe.  -  Organitza: ANC

novembre 2018

divendres
a les 19:00 h.

16 Sala Gran

novembre 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

17 Sala Gran

novembre 2018

diumenge
a les 19:00 h.

Estones de clàssica: Quartet Vela

18
novembre 2018

dimecres
a es 19:00 h.

Pompeu Fabra (monòleg)

21
En motiu de la celebració de l'Any Fabra  -  Organitza: Servei Local deCatalà, Col·labora: Ateneu

novembre 2018

  

TAMBORETades, espectacle d'animació a càrrec 
de Tamboret

Carrers de Sant 
Just

Parador de Sant 
Just Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i 

aventura»  -  Preu soci: 16 euros, no soci: 19 euros

Sala  del 
Cinquantenari

Premis de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat

Hi participa l'Escola de Música de l'Ateneu i CorAggio.  -  Organitzen: Centre d'Estudis Comarcal 
del Baix Llobregat i Ajuntament de Sant Just

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Sala  del 
Cinquantenari Organitza: Ateneu  -  Entrada general 10 €. Socis Ateneu 8 €.  Menors de 25 5 €. Alumnes escola 

gratuït. 

Sala del 
Cinquantenari



Relació d'activitats  /  novembre 2018
 

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: Of fathers and sons

23
novembre 2018

divendres
a les 20:00 h.

23 Local SEAS
Organitza: SEAS

novembre 2018

dissabte
A les 10:00 h.

Jornada de portes obertes

24 Ateneu

novembre 2018

dissabte
a les 18:00 h.

VOC (Versió Original en Català)

24
novembre 2018

dissabte
a les 21:00 h.

24
Dins del cicle Catalunya Coral  -  Organitza: Coral Sant Ramon i FCEC

novembre 2018

diumenge
a les 07:00 h.

25
Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle de matinals

novembre 2018

dilluns
a les 18:30 h.

26 Plaça Verdaguer
Cantada de 2 temes musicals.  -  Organitza: L'Ajuntament.

novembre 2018

divendres
a les 19:00 h.

30 Plaça Malaret

novembre 2018

  

Sala del 
Cinquantenari

Direcció: Talal Derki – Alemanya, Líbia, Qatar, Síria, 2017 – VO en àrab, subtitulat en català – 
Conflictes, Orient mitjà – 98 minuts.  -  Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de 

l'Ateneu 3 € .

Presentació del llibre d'Arbre Agulló Passejant 
per la Vall de Sant Just 

Presentació de l'estat de l'Ateneu finalitzades les obres i de la Creu Sant Jordi 2018.  -  Organitza: 
Ateneu

Sala  del 
Cinquantenari Mostra de l'audiovisual en català.  Documentals, curtmetratges, micrometratges, websèries...  -  

Organitza: Òmnium Baix Llobregat.  Col·labora: Ateneu

Concert de l'Orfeó, amb el Cor Universitari de 
Barcelona i la Coral Sant Ramon

Sant Ramon (La 
Segarra)

Excursió matinal: Collsabadell i Sant Andreu del 
Far (Corredor)

Parador de Sant 
Just

Participació del CorAggio a l'acte institucional 
de l'Ajuntament en el Dia Contra la Violència de 

Gènere. 

Participació del CorAggio a l'acte “Encenem els 
llums”

Encesa dels llums de Nadal amb el Drac de Sant Just, CorAggio i la Coral de la Casa Regional 
d'Extremadura.



Relació d'activitats  /  novembre 2018 - desembre 2018
 

divendres
a les 20:00 h.

Documental: Camp d'Argelers, de TV3

30
Dins del marc del Novembre Literari  -  Organitza: Ateneu

novembre 2018

dissabte
a les 07:30 h.

Col·locació del Pessebre de la SEAS

1
Al Mont-roig (Noguera). Activitat de 2 dies.  -  Organitza: SEAS

desembre 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló

1 Sala Gran

desembre 2018

divendres
a les 20:00 h.

14 Local SEAS
per Guillem Casanova  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i aventura»

desembre 2018

divendres
a les 22:00 h.

Jazz: Vicenç Martín Quartet.

14
desembre 2018

dissabte
a les 17:00 h

Actuació de l'Esbart Sant Just de l'Ateneu

15
Organitza: L'Esbart de Sant Just 

desembre 2018

diumenge
a les 08:00 h.

Excursió a Olèrdola (Alt Penedès)

16
desembre 2018

diumenge
a les 13:30 h.

16 Mercat de Nadal
(Plaça de Camoapa)  -  Organitza: L'Ajuntament.

desembre 2018

  

Sala  del 
Cinquantenari

Parador de Sant 
Just

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Conferència: «Himalaiski: el principi d'una 
aventura»

Sala del 
Cinquantenari

Vicenç Martín (guitarra), Rai Ferrer (contrabaix), Matthew Simon (trompeta), Ramón Ángel Rey 
(bateria).  -  Organitzen: ON AIR JAZZ SERIES i Ateneu  -  Entrada general: 10 €. Socis Ateneu 8 €.  

Menors de 30 anys, 6 €.  Consumició inclosa.

Residència 
Benviure, Sant 

Boi de Ll.

Parador de Sant 
Just Vegeu més informació a la web de la SEAS  -  Organitza: SEAS, dins del cicle «Muntanya: esport i 

aventura»  -  Preu soci: 16 euros, no soci: 19 euros

Cantada de nadales del CorAggio al Mercat de 
Nadal



Relació d'activitats  /  desembre 2018
 

diumenge
a les 17:00 h.

Concert de Nadal del Cor lo Pom de Flors

16
Organitza: Cor lo Pom de Flors

desembre 2018

dimecres
a les 18:45 h.

19
Organitza: Escola de Música de l'Ateneu

desembre 2018

dijous
a les 18:00 h.

Vetllada poètica

20 Sala Piquet
Organitza: Centre d'Estudis Santjustencs

desembre 2018

divendres
a les 21:00 h.

Els Pastorets de Sant Just

21
desembre 2018

dissabte
a les 19:00 h.

Els Pastorets de Sant Just

22
desembre 2018

dissabte
a les 22:00 h.

Ball de Saló Nadalenc

22 Sala Gran

desembre 2018

diumenge
a les 19:00 h.

Els Pastorets de Sant Just

23
desembre 2018

dimarts
a les 21:00 h.

Concert de Nadal

25
desembre 2018

  

Residència Ntra 
Sra de Lourdes

Concert de Nadal dels alumnes de l'escola de 
música

Sala del 
Cinquantenari

Sala del 
Cinquantenari Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell.    -  Organitza: Pastorets  -  Preu: 8 € (socis de 

l'Ateneu 7 € comprant anticipadament). Venta anticipada a la web de l'Ateneu i a Tictactiquet.com

Sala del 
Cinquantenari Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell.    -  Organitza: Pastorets  -  Preu: 8 € (socis de 

l'Ateneu 7 € comprant anticipadament). Venta anticipada a la web de l'Ateneu i a Tictactiquet.com

Organitza: Secció de Balls de Saló  -  Preu 5€. Socis de l'Ateneu i alumnes dels cursets, entrada 
gratuïta.

Sala del 
Cinquantenari Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell.    -  Organitza: Pastorets  -  Preu: 8 € (socis de 

l'Ateneu 7 € comprant anticipadament). Venta anticipada a la web de l'Ateneu i a Tictactiquet.com

Església dels 
Sants Just i 

Pastor
Amb la participació de Santi Vilarrubla, CorAggio i Orfeó Enric Morera.   -  Organitza: Orfeó Enric 

Morera



Relació d'activitats  /  desembre 2018 - gener 2019
 

dimecres
a les 19:00 h.

Els Pastorets de Sant Just

26
desembre 2018

divendres
a les 20:00 h.

El documental del mes: Last days in Shibah

28
desembre 2018

Sala del 
Cinquantenari Basats en l'obra «És teu?», de Pep Albanell.    -  Organitza: Pastorets  -  Preu: 8 € (socis de 

l'Ateneu 7 € comprant anticipadament). Venta anticipada a la web de l'Ateneu i a Tictactiquet.com

Sala del 
Cinquantenari Direcció: Hendrick Dusollier – França, 2017 – VO en xinès, subtitulat en català – Economia i 

consum – 58 minuts  -  Organitzen: Ateneu i Paral·lel 40  -  Preu 5 €. Socis de l'Ateneu 3 € .
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