BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTENARI DE L'ATENEU
L'Ateneu fa 100 anys
L'Ateneu està a punt de fer 100 anys; els farà el
dia 16 de juny del 2018 si prenem com a data de
naixement de l'entitat la del dia en que es va fer
l'Assemblea de constitució. La paraula “Ateneu”,
però, ja sonava a Sant Just des de feia poc més
d'un any ja que va ser en un sopar-homenatge a
Manuel Garcia Solà1 celebrat el 28 de juny de
1917 quan l'homenatjat va anunciar que en breu
es posaria a treballar per crear un Ateneu al
nostre poble. I així va ser: poc després del sopar
es creava la Comissió organitzadora i, segons
consta en els llibres de registre, els primers socis
ja es van donar d'alta el 15 juliol de 1917.
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Així, doncs, l'Ateneu està a punt de passar a la
categoria d'entitat centenària, i volem fer aquest
pas amb tots vosaltres. Hi haurà molts actes, us
hi esperem!

Concert de l'Orfeó Enric Morera
El primer acte que s'inclourà a la programació
del Centenari serà un concert extraordinari de
l'Orfeó Enric Morera en el qual s'interpretarà la
Missa de la Coronació, de W. A. Mozart. L'Orfeó
cantarà 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.
Per motius de coordinació de tots els
intervinents, el concert se celebrarà uns dies
abans de l'inici “oficial” del període de celebració.
Serà a la Sala Gran el dia 11 de juny de 2017,
diumenge, a les 7 de la tarda.

L'Ateneu, cap al 1933. Foto Arxiu Ateneu

Amb aquests antecedents la Comissió que es va
crear per organitzar les activitats de celebració
del Centenari va proposar que el període de
celebració quedés comprès entre el dimecres 28
de juny de 2017 i el dissabte 16 de juny de 2018,
dates en que farà exactament 100 anys del
sopar-homenatge i de l'Assemblea de constitució
respectivament.
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Manuel Garcia Solà, promotor i primer president de l'ateneu,
va ser també la persona que fundà la “Compañía de
Autobuses Santjustense”, els vehicles de la qual van donar
relleu a les antigues diligències que feien el trajecte entre
Barcelona i Sant Just.

Actuació de l'Orfeó en el Musicoral 2017. Foto Lluís Ramban

Les entrades podran adquirir-se a la secretaria
de l'Ateneu a partir del dilluns 15 de maig.
Podeu reservar les entrades des d'ara mateix
enviant un correu electrònic a l'adreça
centenari.ateneu@gmail.com.
Les entrades

reservades que no hagin estat retirades el dia 4
de juny es tornaran a posar a la venda.

Sopar de Gala i Ball Noucentista
Ja hem dit que tot va començar amb un sopar,
doncs bé, oficialment el Centenari també el
começarem amb un sopar. Serà el dimecres 28
de juny, a les 9 de la nit, a la Sala Gran. La
primera intenció era de fer un sopar d'època, on
els assistents haguessin d'anar vestits a l'estil de
1917, però de seguida es va veure que això seria
impossible i s'ha substituït per un sopar de gala.
Per tant es demana als assistents que vagin
vestits elegantment.

SEAS, Cor, Penya Silenci, família xxx, etc.).
Finalitzat el sopar començarà el ball, que serà a
càrrec de l'Orquestrina la Bonaigua, orquestrina
creada ad hoc per Marcel Casellas, nét d'un dels
fundadors de la casa. Serà un ball amb les
músiques d'aquells temps, amb alguna petita
llicència per incloure músiques dels inicis dels
anys 20. No faltaran els balls típics (rams,
fanalet,..) i es repartirà el tradicional “carnet de
ball”.
Al ball hi podran accedir les persones que no
hagin assistit al sopar. L'accés serà gratuït per
als socis de l'Ateneu; i les persones que no
siguin sòcies hauran de pagar 10 euros.

L'arxiu de l'Ateneu al dia

Ball a la Sala Gran, escenari del sopar Foto Arxiu Ateneu.

El menú i el parament de taula ens acostaran als
anys de la fundació de l'Ateneu, i en el decurs
del sopar hi haurà una petita representació que
ens permetrà recordar l'entorn social d'aquella
època. En acabar hi haurà ball.
El preu del sopar és de 40 euros per als socis de
l'Ateneu i de 50 euros per als no socis. Podeu
fer la reserva des d'ara mateix enviant un correu
electronic a centenari.ateneu@gmail.com o bé
trucant a la secretaria de l'Ateneu. Ja se us
informarà oportunament de com i quan efectuar
el pagament. Us agrairem que feu les reserves
amb antel·lació per tal de poder preveure el
nombre de persones interessades. Tingueu en
compte, també, que el nombre de places és
limitat i que quan s'hagin cobert no podrem
atendre més peticions.
Atenció: els llocs a les taules seran assignats
des de l'organització per tal d'assegurar una
distribució uniforme; en fer la reserva indiqueu el
grup o família amb qui voleu estar (per exemple:
Amb el suport de:

Darrerament hem dedicat un esforç considerable
a posar al dia l'arxiu de l'Ateneu. Després d'una
primera catalogació manual feta fa uns anys pel
Toni Fuentes, va haver-hi una posta al dia i una
catalogació
informatitzada
feta
amb
la
col·laboració de l'Arxiu Municipal i gràcies a un
Pla d'Ocupació del nostre Ajuntament. Ara hem
dut a terme una tercera fase en la qual s'han
incorporat a l'arxiu els documents provinents de
la penúltima donació (documents de l'escola de
l'Ateneu cedits per Maria Camps i Lluís Menoyo).
Els documents de les darreres donacions,
corresponents als arxius de l'Antoni Malaret
(donat pels seus fills), de la Vall de Verç i de
Rialles (donat per Jan Poll), no han arribat a
temps de ser inclosos en aquesta fase.
Aquest cop, però la tasca principal ha estat
organitzar l'arxiu fotogràfic de l'Ateneu i guardar
les fotografies, especialment les més antigues,
amb criteris arxivístics per tal de garantir la seva
conservació en un futur, ja que és un material
mot sensible i algunes començaven a estar
malmeses.
Ara fem una crida a tothom que tingui fotografies
antigues de l'Ateneu per a què les cedeixin o
dipositin i augmentar d'aquesta manera el fons
d'imatges històriques de l'entitat. Esperem les
vostres aportacions.

