HISTÒRIA DE L’ATENEU FAMILIAR DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Text escrit pel Senyor Baldiri Déu i Priu l’any 1963, amb motiu del 50è aniversari de la fundació de
l’Ateneu Familiar:

COM VA NÉIXER L’ATENEU FAMILIAR:
Aquest es va constituir el 18 de març de 1913; s’aprovaren els seus estatuts i el reglament
interior el 5 de setembre i es presentaren al Govern Civil de Barcelona el 6 de setembre de 1913.
Quant una societat, igual com s’esdevé en la família, aquesta creix, es desenvolupa, i va
prenent vitalitat en sa evolució, no disposant d’una àrea adient a sa necessitat, no pot deixar de
trobar-se amb incidències i fins pertorbacions de família. Les disconformitats en que sovint es
troben els socis, per llurs diferents maneres de pensar, donen lloc a que existeixin entrebancs
majúsculs per a la bona vida de la mateixa entitat, malgrat es tituli aquesta “Ateneu Instructiu i
Recreatiu” o bé “Ateneu Santboià. Les diferents maneres de pensar, de mesurar l’abast de les
coses en les bones relacions socials, provoquen quasi sempre uns resultats molt pitjors fins i tot
estimant sempre la pròpia societat. La creixença, la puja que prengué l’Ateneu Santboià –tancat
dintre el “Clos del Vell Jardí”- no podia aleshores (l’any 1912) encabir en son estatge el miler, o
pels voltants, de socis amb que comptava.
Amb tan nombrosa família, augmentada, encara que només fos amb dos persones per
cada soci, representava, reunir-se en dies de grans festasses, pel cap baix, uns tres mil éssers
humans, lo qual, de per si sol ja produeix inquietuds i també molèsties. Per tant, ja s’imposava el
trobar un estatge social de més gran cabuda.
Per demés -i això fou la principal causa que donar motiu a la creació de l’Ateneu Familiarel gaudir d’uns privilegis, uns quaranta o cinquanta associats que tenien llotges (palcos)
assignades, feren vessar la copa de la impaciència social. El dissentiment contra aquests
privilegis, fou motiu d’una escissió.
En una Reunió General ordinària, escaiguda a finals de desembre de 1912, una llista
d’associats, que no gaudien dels privilegis de les llotges -i que eren més considerables, en
nombre, que no pas els privilegiats– per mitjà d’una proposició impugnaren aquell usdefruit.
L’escomesa, encapçalada pel soci en Lluís Parés i Valls, feu vessar les aigües de paciència. La
nova proposició regulava l’ús de les llotges, considerant-les com a lliures per a tots els associats,
que sols es considerarien com a reservades o “llogades” en els cassos excepcionals de grans
diades, o bé pels dies de la Festa Major. Aprovada la proposició pels quòrums reglamentaris i
sense protestar, feu que es produís l’enfrontament societari.
Era de suposar
que
els
associats
perdedors dels privilegis,
si bé acceptaren com a
bons
demòcrates,
aquella
resolució
majoritària, optarien, al
veure’s privats d’aquell
dret a les llotges, per
separar-se de l’Ateneu
Santboià, i agrupar-se
per trobar els mitjans per
a constituir una nova
associació, malgrat que
els causés un sentiment
de disgust.
Una de les primeres juntes de l’Ateneu Familiar

També era de suposar que, a la bestreta, d’alegrois i murmuracions no en mancarien, per
bé que, aquests, no arribaren a mals majors ja que sols es plasmaven en uns batecs gratuïts no
molt adients. Aquests, però costant pocs diners, trobats foren els temes pels quals es qualificarien
aquelles divergències socials. Així als qui restaren addictes a l’Ateneu Santboià se’ls qualificà de
“Terregada” (rebuig del carbó, gent sense importància) i, per contra, els qui se’n separaren se’ls
denominà els “Pixagots”. Tota vegada que els renoms formen part de la història local de la
població, mal no sigui que per orientació dels futurs historiadors locals – no per fixar
responsabilitats- n’anomenaren els corresponents noms.
. En quant al nom de “Pixagots”, el qui en fou padrí no en fou altre que en Josep Elias,
propietari del Cafè del Centre, també conegut pel “Ninyo”. Del motiu de “Terregada” en fou el padrí
en Joan Coll i Duran, més conegut per “Nano Carboner” car deia - opinió seva- que, els qui
abandonaven el Santboià, eren els rics que “son Ateneu” i que els que restaven eren la
“Terregada” . En quant al nom de “Pixagots”, el qui en fou padrí no en fou altre que en Josep Elias,
propietari del Cafè del Centre, també conegut pel “Ninyo”.
En son cafè, en el qual hi
donà acollida a la nova
societat escindida, hi actuà
un temps determinat el grup
d’aficionats al teatre, escindit
també de l’Ateneu Santboià. I
la causa o més bé el motiu
del renom o anomenada –
per cert ben despectiva – en
fou
l’haver
trobat,
en
l’escenari de son teatre, uns
vasos mig plens de cervesa
rossa, la qual, dies després
de sa fermentació, li semblà
haver-se
transformat
en
residus urinaris o cosa
semblant. D’ací el que els
bategés, agraciant per cert,
car no es veritat, amb el
malnom de “Pixagots”.

Local de Cal Ninyo d’aquella època

La escissió, és a dir el grup que es separà de l’Ateneu Santboià, ben aviat trobà terrenys
apropiats per edificar-hi sa nova societat. Uns terrenys incultes, on hi havia existit una vella
pedrera de roca nicollenosa, en el carrer anomenat del Perill (avui de la Pau), els quals eren del
domini d’en Baldiri Basca (“El Piu”), els quals abastaren per a bastir-hi la nova societat
santboiana.
Cent set en foren els fundadors, els quals aprovaren, en data 5 de setembre del 1913, son
Reglament, nomenant una Junta Directiva, essent-ne son primer President en Víctor Clanxet,
formant-ne part de la mateixa els associats: Joan Dalmasso Comelles, Baldiri Amigó, Albert Faura,
Joan Sabaté Domingo, Emili Forns Puig i alguns d’altres que lamentem no poder recordar. Cal
remarcar que els reglaments foren dipositats al Govern Civil de la província el dia 6 de setembre
del 1913. Al mes d’octubre següent, amb la natural i plena satisfacció, després de reunir i avaluar
els mutus esforços físics i fins hi tot metàl·lics, car cadascú, aprofitant hores de lleure i dies festius
amb una voluntat manifesta i palesa, el 15 d’aquest mes pogué celebrar-se el “banquet de la
coberta” amb una sincera gaudidesa, assistint-hi –salvat algun associat malalt- tots quants
s’havien desviscut per a posar en peu aquelles quatre parets que havien de donar vida i goig a la
nova societat aixecada de pura planta.
Cal que remarquem que l’esforç fet pels associats consistí en aportacions en metàl·lic i en
jornals d’excavació de desenrunament, construcció de fonaments, enllevament de terres i jornals
de mà d’obra no especialitzada.

La tenacitat i
la perseverança son
a certs moments,
virtuts precioses i és
per això que, en poc
temps, ajuntats tots
els esforços i els no
primmirats sacrificis,
pogué inaugurar-se
l’Ateneu
el
qual
adoptava el nom
senzill
i
vulgar
d’Ateneu
Familiar,
car així venia a
expressar, d’un tret
clar i net, que venia
a ocupar en la
societat santboiana
la plaça que li era
més adient.

Celebració del “banquet de la coberta”

El 16 de febrer següent, en virtut d’una reunió general quedà autoritzada la Junta Directiva
per a adquirir, d’un escenògraf barceloní, un piano de cua marca “Erard”, diferents decorats
d’escenari, i dos aparells projectors de boca d’escena, per la suma de 2.600 pessetes, pagades
per terminis mensuals de 50 pessetes. La nova entitat arbitant-se recursos lícits a base de
representacions teatrals i balls de societat, anava avançant ses obres de construcció i
engrandiment. Però tot el que es realitza amb caràcter provisional no té força de durada i de
continuïtat. Primer per que constitueix, quasi sempre, una imperfecta obra i segonament apropa a
un perill si no s’hi té bona cura. I arribà el moment que, amb motiu d’un huracà quasi
indescriptible, esdevingut el 21 de febrer de 1915, a causa d’una vela posada sota les
encavallades de la coberta del gros cos de la Sala d’Espectacles, les fortes sacsejades de la
tempesta desfermada, obrant activament com el cas de l’obra – fresca de poc – malmeten l’edifici
fins ha deixar-lo enrunat a mitges, fent caure del tot les fermes encavallades de son ample coberta
d’una superfície total de 77,5 metres quadrats. Piano, cadires, decorats i altres subministres
d’escena quedaren a miques per aquesta gran tempesta inesperada.
Les pèrdues
foren considerables,
per bé que no hi
hagué cap víctima,
donat
que
la
tempesta
es
desencadenà vers la
matinada d’un dilluns
de carnaval, desprès
d’haver-se celebrat
un ball infantil de
disfresses la tarda
del
diumenge
anterior – la qual
esgarrifa
sols
al
pensar-hi, si hagués
ocorregut en tals
moments.
Fotografia de Les runes
de la sala
Amb el cor apenat i espurnant els ulls encara, els associats, sense excepcions manifestes,

es posaren en acció no planyent cap de llurs sacrificis monetaris i manuals per redreçar lo caigut i
fer reviure de bell nou allò que per a tots, més s’assemblava a cendres.
Sense
deixar-se abatre
els ànims, ni les
esperances
d’un nou retorn
a la activitat
social,
socis,
esposes i fills
d’aquests,
es
multiplicaren en
llurs
esforços
comuns per a
redreçar
els
toms que la
naturalesa, sols
en unes hores,
els
havia
malmès amb la
ventada.

Col·lecta pro reconstrucció de la sala
Les fadrines i filles dels socis, obeint els impulsos de llurs sentiments en pro de
l’Ateneu enrunat, es traduí en una comissió organitzadora d’una “Tómbola” per arbitrar nous
recursos, la qual fou d’un èxit encoratjador. En aquesta comissió pro Tómbola hi figuraren, essentne dignes dels més fervents elogis per la perseverança i bona voluntat les filles dels associats o
germanes d’aquests: Enrica Solé Millàs, Isabel Parés Julià, Maria Cardona Petit, Isolina Balletbò,
Magdalena Forns Puig, Concepció Serra Bosch, Gertrudis Amigó, i Maria Ros Germès. Feta llur
liquidació total arribar aconseguir-ne la respectable suma d’unes quatre mil pessetes liquides.
Cal però remarcar un bell succés d’altres elements que serviren per a arbitrar més recursos
a profit de les obres de reconstrucció de l’Ateneu Familiar. Aquests elements foren els petits fills
dels mateixos associats -sobre aquest fet dèiem nosaltres, en una crònica, escrita l’any 1959-: els
infants són el planter de les generacions futures i, encara que menuts i a soles són planters
delicats i fràgils, solen ajudar també, moltes vegades, a les funcions socials i societàries de la
col·lectivitat humana. Tal és com pot qualificar-se l’esdevingut l’any 1915, en la participació
d’aquella quitxalla a causa de l’enderrocament de son local social.

Els menuts també poden ajudar, moltes vegades, a les funcions socials

Sota la direcció de, aleshores president de l’Ateneu
Familiar, en Joan Dalmasso i Comelles i els directors i mestres
d’escena i de música en Joan Pagès i Andreu i en Joan
Fulquet i Roig, amb paciència i abnegació explícita arribaren a
aconseguir el posar en escena i representació la immortal obra
d’en Tomas Breton “La Verbena de la Paloma”, presentant-hi
un estol de 50 infants d’ambdós sexes. Malgrat els esforços
fets, els instructors en sortiren del tot satisfets i ben contents, i
el públic que presencià l’obra més que ningú, car fins fou
demanada una repetició i aconseguir que els infants actuessin
fora de la vila. Els papers principals de l’obra corrien a càrrec
de les dues germanes Josepa i Rosa Amigó “ les Xulapes; la
Sra. Rita Dolors Canalias i Amat; els altres papers, no menys
importants els executaren; Maria Dalmasso Priu, Carme
Serrajordia i d’altres que no ens omplen la memòria. Pels
homes: Julian, a càrrec de Jaume Torres Amat; l’apotecari
Baldiri Ros i Francesc Petit i Puig (el Quico); i el sereno, en
Josep Pagès i Ros. Les demés interpretacions anaren a càrrec
dels infants; Josep Serrajordia, Martí Quixal, Josep Valls, Joan
El aleshores president Joan Dalmasso
Petit Parés i Joan Bertran Cucurull.
L’èxit d’aquella quitxalla superà a tots els propòsits dels seus directors i fins de la junta i
públic, considerant-lo tan gran que els pobles veïns de la rodalia insistien en poder gaudir de tal
espectacle, demanaren que els fessin actuar fora vila. Fet que no arribà a tindre efectivitat, creiem
que degut a un bon seny.

Bigotis a mig cantó i perruques a la gairell, però aquella quitxalla superà tots els propòsits dels seus directors
Per descomptat que d’incidències i facècies no en mancaren, ni durant els llargs assaigs ni
tampoc el dia de la representació. Bigotis a mig cantó, perruques a la gairell i cinturons pengimpenjam, com tampoc clatellades i esgarrapades -entre ells- n’eren més que a collita plena.
Aquells, però, no s’intimidaren, havien de sortir a “fer comèdia” i comèdia volien fer i la feren, com
si fossin unes persones grans.
Per a demostrar l’interès que les mares d’aquells petits hi posaren, sols podem remarcar,
que foren elles mateixes, o bé ses “modistes”, qui els feren els vestits a llur mesura.
L’acompanyament, a tota orquestra, fou executat per la celebrada orquestra la “Moderna de
Granollers”.

MÉS OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Mercès a la concessió d’un préstec hipotecari, concedit pel soci en Narcís Gratacòs
Torrent, legalitzat pel Notari de Barcelona senyor Antoni Gallardo Martí ( el 7 d’abril de 1915) per
la suma de 3000 pessetes, a raó del 6% i a termini de 4 anys, l’Ateneu pogué annexionar-se la
sala d’espectacles, son Saló-cafè i desplegar una millor activitat societària tal com li imposaven
sos estatuts i reglament general.

El Saló-cafè va fer desplegar una millor activitat societària (foto anys 50)

Cal fer ressortir,
mal sigui només que per
memòria, que l’escriptura
d’establiment
de
la
propietat fou estesa pel
Notari de la vila, senyor
Enric Bofill i Gola el 3 de
maig de 1914, és a dir
quan ja la societat estava
en marxa i en moviment,
la qual fou registrada al
Registre de la Propietat, a
Sant Feliu, al lligam 846
de son arxiu i al llibre 81,
de Sant Boi, finca 2777,
inscripció primera, figurant
com a venedor el veí i
tender, com a propietari
agrícola i urbà, en Baldiri
Basca i Vilà.

Com a cosa curiosa i digna de conservar en la memòria, aquesta finca es trobava gravada
per dos censals: Un, amb un capital de 200 lliures (o siguin 533,33 ptes) i una pensió anyal de 10
lliures (representant 26 pessetes i 66 cèntims, a favor de Anna Maria Boneu; i l’altre, de pensió 3
lliures (equivalents a 8 pessetes) i un capital de 100 lliures (o siguin 266 ptes i 66 cèntims, a favor
de Ignasi Duran i Barraquer.

LA CELEBRACIÓ DELS JOCS FLORALS
Fou pel dia 20 de maig de l’any 1916, que ja
enllestida la sala d’espectacles, i construït el saló-cafè, no
havent mancat esforços ni pocs sacrificis -tal com s’havia
fet al fundar l’entitat- hi foren celebrats els primers Jocs
Florals de Sant Boi.
Pel desenvolupament dels quals tingueren la sort
d’aplegar bones i il·lustres plomes de la literatura catalana
com n’eren : Mossèn Frederic Clasclar que en fou el
Mantenidor dels Jocs, i que durant un temps exercí la
Vicaria de la Parròquia Santboiana; el poeta en Josep M.
De Sagarra; el poeta Carles Riba; el celebradíssim escriptor
en Josep M. Folch i Torres, soci de l’Ateneu i resident a la
vila; Mossèn Llorenç Riber i en Josep Carner, ben admirats
tant en la poesia com en la prosa.
Hi Hagué encara dues personalitats més, que avui
Josep M. Folch i Torres
seguim plorant llur absència: el fill nadiu de la vila Mossèn
Alfons Ramirez i Moragas, que també exercí un temps la nostra Vicaria, que guanyà un premi en
aquells Jocs, sota un tema d’història local santboiana; i el conegudíssim escriptor, barceloní però

resident en la vila, a llargues temporades en Xavier Bonfill (“Jordi Català”) autor del llibre, dedicat
a Sant Boi i titulat “El meu poble”.
La celebració d’aquells Jocs Florals no quedà exempt de facècies tampoc. El guanyador
de la Flor Natural designà com a Reina de la Festa a una filla de Don Santiago Güell, però
aquesta –ignorem per quines raons o motius– el dia 20 de maig, a l’hora de celebrar-se el
certamen literari, brillà per la seva absència.
Davant d’aquell fet “consumat”, els organitzadors no
trobaren altre remei que designar a la Dama d’Honor que
havia de substituir a la, la que tirada a la sort en fou la
senyoreta Josepa Gabarró i Bordes, filla de l’alcalde de
l’època en Josep Gabarro i Barquet
Restaren, doncs, com a Dames d’Honor les
damisel·les: Isabel Parés i Julià; Dolors Comas i
Puigdengolas; Maria Amigó; Dolors Vila i Vilà; i Dolors
Cardona, servint-les de patges les nenes Josepa Bertran
Cucurull i Carme Dalmasso Priu.
En aquell certamen literari; a més dels tres premis
principals; Flor Natural, Viola, i Englantina, s’entregaren a
d’altres composicions, en prosa i vers, dignes de retenir-les
en la nostra memòria.
Fotografia amb la Reina de la Festa: Josepa Gabarró i Bordes i les
Dames d’Honor: Isabel Parés i Julià; Dolors Comas i
Puigdengolas; Maria Amigó; Dolors Vila i Vilà; i Dolors Cardona
LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CINEMA
Ja no hauria força de vitalitat després d’haver escollit el nom d’Ateneu Familiar, si aquest
no anés acompanyat d’actes dignes del seu nom. Però la creació d’aquest nou espectacle
cinematogràfic donà lloc a tivantors i neguits entre la Junta Directiva i un bon nombre de socis
fundadors, pel fet de què, la creació d’aquest espectacle, ocasionaria –a no dubtar-ne ni mica–
perjudicis materials al soci Joan Bertran que explotava el seu en un local de la Rambla.
Joaquim Coll Dalmau,
Salvador Mercader, Francesc
Serra, Bonaventura Calopa,
Joan Priu Farrés, Jaume Pi,
Baldiri Priu Farrés, Joan Puig
Rodés, Francesc Font, Gabriel
Déu Fisas, Albert Faura Andrés
i Josep Molins Galobardes, .
Aquests,
de
son
peculi
personal, saldaren d’antuvi, els
retards del pagament de
pel·lícules del local de la
Rambla i seguiren l’explotació
del cinema fins haver resercit el
desembossament personal que
havien aportat tots plegats i,
lliure de càrregues i de
compromisos el posaren en
mans de l’entitat, als dos anys
de sa comesa.
La instal·lació i explotació del cinema
A partir d’aquella data el cinema, passà a la propietat de l’Ateneu. Bella gesta no sols
d’honradesa sinó digna de tota lloança.

AVANÇADA DE L’ATENEU FAMILIAR A PROFIT DE LA CULTURA SANTBOIANA
Tota vegada que, segons article dels estatuts, és ben clar i expressiu l’objectiu principal,
dient: “L’objectiu principal de l’Ateneu és: “La propagació i ensenyança de tots els coneixements
morals útils i aplicables al progrés de totes les Arts i Oficis”, no cal dir que ben aviat nasqué un
estol d’aficionats a l’art de Talia que arribà encalçar bona anomenada, no sols en la vila sinó més
enllà de línies termals. Ànimes inquietes i vivents d’aquell Grup Artístic en foren a més d’en
Joan Pagès i Andreu, i
en Josep Romeu Torelló
(el “Pepet de l’Hostal”),
com el primer conegut
per (“el Xarric”) no
oblidant el simpàtic i
valerós en Sever Fulquet
Roig, (“el Severet”), com
a director musical, que
comptaven
en
llurs
quadres
escènics,
artistes ja fets com foren:
en
Francesc
Serra
Bosch,
n’Esteve
Salvador Melgar, en
Josep Cardona Pagès,
en Bartomeu Petit Feu,
en Domènec Figuerola
Romeu, pel que es
refereix a l’art escènic
còmic i dramàtic.
Amb les mans enlaire en Josep Romeu Torelló (el “Pepet de l’Hostal”)
Però, aquest mateix Grup també es trobà especialitzat en la part lírica, ja fos d’opereta o de
sarsuela, comptant amb artistes lírics com foren, tots de la vila, el mateix Joan Pagès, en Puig
Rodés, en Francesc Godayol, en Vicenç Estrada, i sols per algunes festes artístiques poden
comptar-se entre aquest a en Josep Puig Guijarro am ses galades de tenor; com a barítons el
Grup podia disposar de dos en Pagès i l’Estrada, i com a tenors dos també, en Puig Rodés, en
Godayol, i com ja hem dit en Puig Guijarro (el Pepet Gorrista) i Ignasi Rabella (el Gervasi).
Tot un capítol podria esser reservat en aquest recull de memòries, per tal d’explicar, fil per
randa tota son obra i sa labor artística, fent passar als socis i a llurs famílies moments d’inquietud
dramàtica, com moments agredolços de joia i conhort.
Totes aquelles manifestacions no pot negar-se que vingueren a esser l’ajut econòmic de
l’Ateneu i l’esperó, o base per sortir endavant en l’obra empresa, a més d’ésser la vàlvula d’una
convivència societària digna d’un més gran gaudiment. Igual de llarga podria ésser-ne la llista dels
autors de les obres posades en escena, a la qual renunciem per no allargar aquest estudi.

LA COMPRA DELS TERRENYS DE L’ERA D’EN MARTÍ
Comprades pel President en Baldiri Amigó, l’any 1922
Una altre de les preocupacions que tingueren les Juntes Directives que anaven succeint-se
a ritme reglamentari, fou la manera de donar un pas endavant a profit de la cultura i instrucció dels
infants dels socis. Es feren, tot seguit, treballs adients a aquest objecte i d’aquest fet pogueren
instal·lar-se en la petita sala, damunt del Saló Cafè, destinada a donar-hi balls els diumenges i
dies festius –unes aules d’estudi encara que de petita cabuda. Però poc després, es començaren
a fer gestions per a obtenir terrenys apropiats on construir-hi unes escoles futures i amb més
desfogada superfície d’esbargiment.
Era allà per l’any 1921 que existien en peu uns vells casalots en la vella i abandonada era
d’en Martí, coneguts -casals i era- per la jovenalla i fins ja pels grans per haver-hi fet els jocs de
son adolescència. Llocs que permetrien, en cas de poder-los comprar, obrir uns nous horitzons

culturals a l’Ateneu. La Junta advertida posà fil a l’agulla i al cap de pocs mesos o setmanes
passaren a ésser una nova propietat immobiliària de la societat.
La
compra
d’aquells terrenys obrí
una vida d’expansió per
l’entitat, tota vegada
que
s’entaulà,
en
aquells
moments,
podríem
dir-ne:
un
contrapunt
de
competència societària,
pel
fet
d’haver-se
adquirit, per part de
l’Ateneu Santboià i per
la voluntat de sa
propietària, la finca de
“Ca
l’Amigant”.
Respecte aquesta bella
finca, s’ha de remarcar
que la

Antiga era d’en Martí
primera Junta de constitució de l’Ateneu Familiar ja n’havia encetat converses amb sa propietària
na Maria Girona sense haver arribat a cap acord tàcit
Feta doncs l’adquisició d’aquests terrenys, a base d’un nou emprèstit de l’Ateneu Familiar
fet a la Caixa de Pensions i la Vellesa de Barcelona, pogueren començar-se les obres d’un formós
Grup Escolar, amb una situació excel·lent, tan sanitosa com agradable als ulls, tot podent admirar,
des de son ample era, la bona partida de l’areny i albirar, riu Llobregat amunt, els pujols que
s’estenen tot envoltant la màgica i sagrada muntanya de Montserrat.
Amb motiu de la construcció del Grup Escolar, poder-en annexionar-se son ample i
extensa pista, on pogueren celebrar-se, després grans vetllades, tant per les revetlles de Sant
Joan i Sant Pere, que obtingueren –no podeu dubtar-ne– un reconegut succés.

LA INAUGURACIÓ DEL GRUP ESCOLAR
Les primeres lliçons que foren donades als fills i filles dels socis, foren donades, com ja
hem expressat anteriorment, en la sala destinada per a les festes de diumenges i dies festius,
damunt del saló cafè (actualment Saló Rosa).
Però, tant aviat com les
aules del Grup Escolar foren
prestes, les classes començaren
a donar-se en les dues aules del
Grup, distribuïdes per seccions i
destinant-se l’edifici de Llevant
per les noies i el de la banda de
Ponent per els nois, construint-se
també una aula de pàrvuls.
No cal escatimar el dir
que, aquella millora cultural, no
sols tingué caràcter societari,
sinó a més de vilatà i comarcal.
Saló Rosa desprès de la posada en marxa del grup escolar
La nodrida representació dels ateneus i associacions tant santboianes com comarcals, que
assistiren a la inauguració en fou prova palesa, i aquest fet va servir d’exemple, als pobles de la

rodalia.
Aquell esplet de socis, escissionistes de l’Ateneu Santboià, no sols fundà una nova
societat, sinó que treballà, per l’enlairament d’un poble, és cert amador de la pàtria. Fent un
escandall al sac de les nostres memòries, creiem que la data de la inauguració del Grup Escolar
de l’Ateneu s’escaigué per la Festa Major de l’any 1927 assistint-hi les autoritats de la vila, amb
acompanyament de les representacions locals i moltes de foranes i germanes de la mateixa
missió que l’Ateneu.

ACTIVITATS DE L’ATENEU FAMILIAR, A PARTIR D’AQUELLA DATA 1927
Les circumstàncies d’haver adquirit, l’Ateneu Santboià, la hisenda de “Ca l’Amigant”, i
adquirit i construït son Grup Escolar l’Ateneu Familiar, -que disposarà d’un valuós element
d’atracció amb la possessió d’una excel·lent era d’esbarjo per a celebrar-hi festes de vetllada o
altres espectacles, permetre que ambdues societats es contrapuntessin excedint-se, cadascuna
del costat i a mesura de ses possibilitats, en donar bones representacions teatrals, grans
programes cinematogràfics, remarcables balls de societat, com discutir-se –i això succeí moltes
vegades– l’aconseguiment d’excel·lents celebritats artístiques, tant líriques, com musicals.

Sessions de ball a la pista mirador, tots els diumenges i festius per la tarda

Be
ho
recorden
l’haver
actuat en la vila, en
un o altre Ateneu,
les
notabilitats
musicals:
“Els
Fatxendes”,
”Els
Nois d’Olesa”, “Els
Muxins”,
“Els
Demon”, i d’altres
que ens dol no
poder
recordar.
Com també, haver
actuat, ara l’un ara
l’altre Ateneu, el
notabilíssim
Caballé, en Marcos
Redondo, en Emili
Vendrell, en SagiBarba, etc,etc.

L’empenta que donaven al moviment artístic i cultural de la vila aquells espectacles servia
d’esperó perquè les dues societats s’esmeressin, més en més, en tenir l’aura de servir bons
programes als seus associats i a llurs famílies. I, la clau –podríem dir-ne– dels èxits aconseguits
no en fou d’altre que la formosa i excel·lent pista que posseïa l’Ateneu als patis de son Grup
Escolar aixecat a la vella era d’en Martí; que ben aviat el mateix poble l’anomenà “el Mirador” de la
Vila. Car era cert l’adjectiu emprat per la seva excel·lent situació geogràfica. Bons arbres, cel blau
i bona llum foren l’element nodridor de la vida de l’Ateneu i l’equilibri de sa vida societària. I, de
més en més amplitud, de més en més magnificència, amb la satisfacció del deure acomplert,
posada l’esperança en un millor esdevenidor, els socis se sentien eufòrics de benaurança i goig.
Però els homes no saben mai fins on acaben els goigs ni on comencen les inquietuds ni els
dolors.

LA SEGONA ETAPA, DES DEL 18 DE JULIOL 1936 AL 25 DE GENER 1939
SUSPESA DE LES ACTIVITATS SOCIETÀRIES
Ran de les convulsions polítiques i socials, originades per la lluita fratricida, iniciades el 18
de 1936, pot dir-se que no sols quedaren suspeses les activitats societàries de l’Ateneu, sinó totes
les de les societats semblants i similars, com quedaren en suspens fins les de la mateixa vila.

L’Ateneu Familiar,
doncs, restà quasi
bé
sense
vida
social, la major
partida
de
son
jovent no podia
acomplir
ses
deures,
car
es
trobaven
mobilitzats, i els
socis de més edat,
que també foren
mobilitzats
ben
aviat, es trobaren
impossibilitats per a
portar i dur les
riendes de l’entitat.
A més, el dolor i la
pena que produïa la
contenda
no
Sortida del Vermut de Festa Major de l'any 1936, poc abans de començar la guerra permetia cap acte
civil. Entre els assistents el que n’era l’alcalde de Sant Boi, en Joan Pagès Andreu d’alegria, fora d’un
"El Xarric", antic soci fundador i actor de teatre de l'Ateneu.
marc irreal.
Dos anys i mig,
doncs, quasi de silenci,
d’amorfossis i d’ofec
ambiental pot dir-se que
fou el temps d’aquesta
segona etapa. Es dir
que no hi hagué cap
avenç
d’edificació
important.
L’única
activitat
que
tingué
l’Ateneu pot dir-se que
fou la de son Grup
Escolar, per bé que no
dirigit per la Junta, sinó
per haver passat a
mans
de
l’Escola
Unificada, per ordre de
la superioritat.

Fotografia de la secció de noies de les escoles

LA TERCERA ETAPA, DEL 25 DE GENER 1939 AL 15 DE FEBRER 1943
INTENT DE REPRESA DE LES ACTIVITATS SOCIETÀRIES:
Respecta a aquesta etapa, també és ben poca cosa el que pot dir-se’n. Acabada la lluita,
amb la victòria de la part franquista, una bona partida dels associats es trobaven absents de la vila
o de la vida societària i per demés, en virtut de les necessitats bèl·liques, la totalitat de l’edifici
social fou requisat per a donar allotjament a les tropes d’ocupació.
Un grup de socis fundadors inicià la petició de reobertura i retorn de l’immoble, no
aconseguint-se a la primera petició. Per segona vegada es tornà a fer el mateix prec de retorn, i,
una vegada posats en condicions els locals, fou autoritzada la reobertura en data de 15 de febrer
de 1943.

L’agrupació coral de l’Ateneu, preparada per cantar Caramelles, un cop revinguda la “normalitat”
Revinguda de bell nou la normalitat, és nomenada una Comissió Gestora, que obrí la vida
social de l’Ateneu, fent balls, sessions de cinema, etc quedant les escoles sotmeses al règim de
Escoles Nacionals, per ordre de la Superioritat
Mercès, doncs, als imponderables, car malgrat tot el que pot dir-se en aquells moments,
l’entitat no s’havia distingit -de cap manera- en fets de caràcter polític ni social, l’Ateneu pogué
recuperar-se en la data que ja hem indicat, quatre anys després d’haver estat “alliberada” la vila
per les tropes franquistes.
Des d’aquella, que és tot el que pot dir-se’n d’aquesta, fou el soci fundador en Albert Faura
i Andrés, amb d’altres directius, que prengué les riendes de l’Ateneu, amb la mateixa fe i voluntat
que posà quan fou edificat de nova planta, i després també quan, per la gran ventada de l’any
1914, hagué de participar en la seva reconstrucció.

LA QUARTA ETAPA DEL 15 DE FEBRER DE 1943 AL 20 DE MAIG DE 1963
LA REPRESA DE LES ACTIVITATS SOCIETÀRIES I SA NOVA VIDA
No cal començar per dir que, qui prenia de bell nou les riendes o els rems de la barca
societària, hauria de fer esforços amb desmesura, per a engegar la vida de l’Ateneu , a més de fer
front als deutes i compromisos contrets abans de la destempsada, com, pel moment, haver fer
renúncia de pensaments més enlairats a causa i per les circumstàncies dels recursos socials, que
obliguen sempre o quasi sempre, a haver de sacrificar coses amades i prescindir d’actes i accions
socials per migradesa de
recursos. Son primer nou
President, en Albert Faura i
Andrés, amb la bonhomia
que
el
caracteritzava,
començà
la
tasca
de
reconstrucció d’associats, per
tal d’equilibrar la barca
després d’anar a la deriva.
De la recopilació de la resta
d’associats
que
en
quedaven, car els demés, o
havien
traspassat
les
fronteres o es trobaven en
situació handicapada, només
pogué constituir –més ben dit
reconstituir- una llista de doscents dotze associats.
Refrigeri en la Pista Mirador amb el President Albert Faura

Els ingressos, doncs haurien de d’ésser migrats i quasi bé insuficients per a fer front als
compromisos contrets ja d’abans del passat conflicte bèl·lic, però dolorós per sempre més. Les
obligacions contretes que són les que més aviat s’havien d’atendre i resoldre –de tota urgència-,
eren els deutes pendents. En primer lloc, els compromisos contrets amb la Caixa de Pensions i de
la Vellesa, com a hipotecària que era de la Societat, en virtut del préstec que li fou manllevat, per
les circumstàncies d’atendre les obres de construcció del Grup Escolar, principalment. Cal
remarcar, però, que fins a la data del 18 de juliol de 1936, foren honorats tots els terminis de
pagament d’interessos i part liqua del retorn del capital emmanllevat.
La Societat,
doncs tenia que posarse al corrent dels seus
pagaments so pena
d’ésser embargada i
veure tota son obra
anorreada
i
fins
desfeta. La Junta,
doncs, tenia que fer
esforços de tità si no
volia veure anegada i
a la deriva la barca de
l’Ateneu. Així és que,
adoptà les mesures de
redreçament
més
urgents
que
consistiren en: 1r.
Garantir i assegurar
els
compromisos Equip de hoquei de l’Ateneu. A baix, a la dreta, podem veure al jove Josep
contrets anteriorment Lorente que, després, va ser jugador i entrenador de l’equip del Barça amb un
amb
la
Caixa de balanç mai igualat: 39 títols, inclòs 10 copes d’Europa en 17 anys.
Pensions de la Vellesa
i d’Estalvi de Barcelona, consistent amb un emprèstit de 150.000 ptes, al 5%, amortitzable en 30
anys, el qual serví per posar en estat d’edificació els terrenys adquirits de la vella Era d’en Martí,
per edificar-hi el Grup Escolar les quals obres consistiren: En l’ompliment dels buits dels casals
existents terraplenament de
l’era, havent d’afegir-se en
demés, la reparació de la
coberta general de la sala
d’espectacles, per bescanviar
les teules per plaques d’Uralita
modificant-ne
d’aquesta
manera una minva de pes total,
en bona proporció, en menys,
de son tonatge total. Això
engrossí el deute inicial amb la
respectable suma de en més,
50.000 ptes les obres de
construcció del Grup Escolar
anaren
a
càrrec
dels
empresaris socis “Petit i
Romeu”, i les de reforçament i
terraplenats a càrrec de
Teulada del teatre abans de construir-hi l’amfiteatre
l’empresari soci Joaquim Feu.
Entretant es procedia a la construcció d’aquest Grup Escolar, les escoles de l’Ateneu
tingueren vida i prosperitat, de primer en la vella i antiga escola del mestre privat en Marià
Ramirez i Valiente, pare del malaguanyat fill de la vila en Mossèn Ramirez i Moragas, les quals
escoles, per decés del mestre, tot seguit de sa mort.

L’Ateneu adquirí tot el material del qual disposava a la família Ramirez, però ben aviat
hagué de cercar nous llocs o locals on poder instal·lar-hi altres aules d’estudi. A can “Sostres” al
carrer del Convent; a la casa núm. 2 del carrer Montevideo; a l’edifici mateix del “Centre Catòlic”
de la Parròquia, foren instal·lades les escoles, de nois o noies entretant s’esperava la inauguració
de son Grup Escolar.
Arran son cens escolar en augment, com igual el nombre de socis, ben aviat es veié que el
Grup Escolar no respondria a la sol·licitud de més places. I, per aquest motiu ja començava a
estudiar i planejar la Junta Directiva, la manera de construir noves aules en la mateixa propietat,
malgrat haguessin d’introduir-se reformes en l’excel·lent pista d’esbarjo.
Els esdeveniments però estroncaren tanta altesa de mires i des de el 18 de juliol de 1936,
pot dir-se que son obra cultural quedà morta quasi del tot. Car, si aquesta fou continuada no seguí
les mateixes petjades directives de la societat que l’havia creada, sinó les que les autoritats li
donaren, tant durant els successos viscuts, com després d’haver-se acabat la causa que els
provocà. El Grup Escolar després de la victòria franquista, passà en mans de l’Ajuntament per a
destinar-lo a Escoles Nacionals, regides per mestres nacionals i a càrrec del nou estat espanyol,
contracte signat pel batlle en Benet Puig Vilaplana, en data del 10 de setembre de 1945.

LA REPRESA DE LES ACTIVITATS SOCIETÀRIES
Un cop aconseguida la victòria nacional l’explotació de l’Ateneu fou encomanada a la Comissió
Gestora composta d’elements socis de l’Ateneu. I a partir de la data del 15 de febrer de 1943 –
després de passats quatre anys de la “alliberació” de la vila-, – la Junta Directiva primera- es feu
càrrec de les riendes administratives de bell nou.
La primera Junta Directiva –diguem-ne de reconstitució- quedà formada pels socis que
relatem:
President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretari
Tresorer
Comptador
Conservador
Vocal 1r.
Vocal 2n
Es formaren, igualment,
dues comissions: la de Cinema
i la de Ball i Festes, quedantne com a caps d’aquestes:
Cinema, els directius, : Artur
Torras i Amadeu Alemany.
Balls i Festes, els directius:
Joan Martinez i Vicenç Andrés,
ampliada amb els socis: Josep
Ruaix i Joan Serrajòrdia.

A partir del 15 de febrer de 1943,
després de passats quatre anys de
la “alliberació” de la vila, es van
reprendre les activitats socials de
l’Ateneu amb certa normalitat

n’Albert Faura i Andrés
en Vicenç Andrés
en Climent Amat i Gassó
n’Amadeu Alemany i Vilà
en Francesc Carcereny Ferrer
en Josep Valls
en Tomàs Estrada Calonge
n’Artur Torras Comas
en Joan Martinez Serra

EXPLOTACIÓ DEL BAR CAFÈ
Havent-lo arrendat la Comissió Gestora al senyor Jaume Puig, de lliure voluntat (és de
suposar), en data del 29 de febrer de 1945, la Junta Directiva l’arrendà a en Josep Isart, pel
termini de cinc anys i pel baix preu de 3000 ptes per anyada.

LA RECONCENTRACIÓ DE SOCIS
La societat, ja feta la represa de l’Ateneu, i fet l’escandall encara presents arribà a
reconcentrar el nombre total de dos-cents dotze associats. Escàs n’és el nombre, és cert, però
conjuntament amb el desigs de represa i voluntat de reviure, es posen a l’obra tots els esforços
humans possibles per a posar en marxa tot l’engranall administratiu. Però, grossos compromisos i
no poc nombroses traves havien de trobar els administradors en sa comesa.
ELS DEUTES NO HONORATS PER LA COMISSIÓ GESTORA I ELS PENDENTS
TAMPOC HONORATS PER LES PASSADES DIRECTIVES
A la represa d’activitats, donat el passiu que pesava damunt l’Ateneu, la Junta Directiva, en
sa represa, hagué de convocar una Reunió General Extraordinària, de socis fundadors per a
atorgar un Debitori-hipotecari de la totalitat, establert a favor de la Caixa de Pensions de la Vellesa
i d’Estalvis, i segons relació, continuada seguidament, a favor del Instituto Nacional de Previsión;
la dita reunió general extraordinària es celebrà el 5 de març de 1945, i l’escriptura de
reconeixement de deute hipotecari, s’estengué el 26 de març de 1945, davant el notari
Casamitjana, de la ciutat de Barcelona.
Coberta - ombrel·la de la pista de ball del mirador i la mateixa coberta desprès d’una gran ventada

Degut als deutes que pesaven damunt l’Ateneu, l’entitat hagué de demanar un préstec hipotecari
La relació de deutes consignats en dita escriptura son de:
De 100.000 ptes de data 31 d’agost de 1923 de la Caixa de Pensions
De 50.000 ptes de data 8 de juny de 1928 ampliació del préstec, a favor de dita Caixa de
Pensions.
De 16.500 ptes, en data del 25 de febrer de 1936, per renovació de crèdits.
Partida que dona un total global de 166.500 ptes quedant totalitzat el deute per descobert.
Interessos de demora, que són 33.500 ptes
La suma total és de 200.000 ptes. Amb que ha de respondre l’Ateneu per un termini màxim
de 30 anys, garantint aquesta hipoteca tots els immobles propietat de l’Ateneu, segons figura
l’Escriptura, l’edifici social i el terreny denominat “Caserio del Castillo, dentro de la partida
Basquera Palau” .
DETERMINIS DIRECTIUS PER A DESENCALLAR LA BARCA SOCIETÀRIA
Als efectes d’atendre i honorar els deutes expressats i salvar la greu situació econòmica de
la societat, la Junta Directiva, establerta el 30 d’abril de 1946, composada pels socis: Albert Faura,
per dimissió de n’Artur Torras Comas com a President; Artur Torras com a 2n President; Amadeu
Alemany Secretari; 2n Secretari en Joan Rabella; comptable Sebastià Alentorn; Conservador
Vicenç Barrachina; Tresorer Climent Amat; i vocals Joaquim Piany i Vicenç Garcia, aproven
arrendar la Sala d’Espectacles a favor de n’Enric Moncunill, signan-li el contracte el 31 de juliol de

1947, per 20 anys, i acabant aquest el 31 de juliol de 1967, amb les condicions que s’estipulen:
3.000 ptes anyals d’arrendament, amb l’obligació de saldar el Debitori Hipotecari de 200.000 ptes,
a l’Instituto Nacional de Previsión, per termes trimestrals d’interessos i amortització d’un valor de
3095 ptes amb 73 cèntims. Abonant així mateix un fons, a la Caixa de Pensions de la Vellesa i
d’Estalvis de 722 ptes amb 93 cèntims pel mateix concepte. Quedant però, un crèdit per varies
factures, i altres conceptes, vista la impossibilitat de cobrir-lo, la mateixa Junta Directiva, en data
del 8 d’octubre de 1947, cedia en
arrendament, per termini de 20
anys, a comptar del dia 1r d’aquell
octubre de 1947, els drets
corresponents
al
contracte
d’arrendament del Cafè-Bar i
Quiosc de la Pista Mirador
(establer a favor de Josep Isart) al
senyor Enric Moncunill el qual, des
de la dita data es farà càrrec de
totes les obligacions depenents al
senyor Isart, fins a la fi de son
contracte, abonant aquest un
arrendament de 3000 pessetes
anyals pagades per trimestres a la
bestreta. Als efectes de cobrir i
Antic bar - quiosc de la pista mirador
honorar els enunciats crèdits pendents, l’arrendador avença la suma de 30.000 pessetes, que
compren l’equivalent de 10 anys d’arrendament, amb el ben entès de no haver de satisfer
quantitat de cap mena durant aquests 10 anys.
CANVI D’ARRENDADOR DE LA SALA D’ESPECTACLES
Revalidació del contracte establert per n’Enric Moncunill, al qual renuncia, establint-lo a
favor d’en Josep Marimon Cases, subrrogant-se en totes les obligacions contractuals establertes ,
el dia 1er de desembre de 1948.
CANVIS SUCCESSIUS EN L’EXPLOTACIÓ DEL CAFÈ-BAR I QUIOSC MIRADOR
El 16 de febrer de 1950. La Junta Directiva, accepta el els traspassos del contracte, drets i
obligacions, que dimanen del contracte del Cafè-Bar de data 8 d’octubre de 1947, a favor d’en
Francesc Celma i Grau,- igualment havent finit l’arrendament amb el senyor Josep Isart, -Cafè
Bar- ja entrant en plena vigència l’establert amb el senyor Enric Moncunill, el 8 d’octubre de 1947, i
subrogat al senyor Marimon el 1er de desembre de 1948, aquest fou traspassat al senyor
Francesc Celma i Grau el 16 de desembre del mateix 1948.En virtut d’una ampliació de condicions
contractuals, el 22 de febrer de 1950 s’estableix un nou contracte a favor del repetit Francesc
Celma que li fou subrogat el 16 de febrer ja indicat, per obres fetes concernent a la propietat de
l’Ateneu.
ESTABLIMENT D’UN NOU CONTRACTE DE LA SALA D’ESPECTACLES
El 26 de juliol, havent
rescindit son contracte de la Sala
d’Espectacles el senyor Josep
Marimon Comas, amb data del 31
de juliol de 1950, la Junta Directiva,
presidida pel senyor Enric Arandes
Castellano, traspassà i subrogà
aquest contracte a favor d’en
Francesc Celma i Grau, segons les
mateixes
obligacions
i
compromisos
establerts
amb
l’anterior arrendador

Saló Rosa, que servia com a sala petita
per a ball i per a cinema de l’Ateneu

RENOVACIONS INTRODUÏDES EN LA SALA D’ESPECTACLES
En data del 25 de febrer de 1954, davant les renovacions realitzades en quant a
espectacles per l’Ateneu Santboià (nova sala); la Junta Directiva, en sa reunió ordinària, adoptà
l’acord de nomenar una comissió auxiliar, formada pels socis Albert Faura, Amadeu Alemany, i
Joaquim Vallès, per a tractar una gestió a profit d’una suposada reforma de la Sala d’Espectacles,
amb totes les derivacions pertinents a la mateixa.
Composaven ,aleshores, la Junta Directiva els socis: Enric Arandes Castellana, Josep
Estrada Calonge, Amadeu Alemany Comas, Joan Rabella Parés, Pere Montserrat Llop, Joan
Comas Comas, Vicenç Barrachina Rubio, Joan Plans Riba, i Miquel Petit Fàbregues.
Derivat de les gestions portades a cap i relacionades amb la suposada reforma de la Sala
d’Espectacles, foren reunits els socis anomenats “palquistes”, per tal de tractar la conveniència
d’un “renunciament” de ses llotges, en qual reunió, després d’animats debats, fou aprovada la
resolució de renuncia a la propietat de les llotges, sota condició d’abenir-se, en concepte
d’indemnització metàl·lica les quantitats de:
1.500 pessetes les llotges de platea.
1.000 pessetes les llotges de pis
De l’escandall fet en resultaren, com a propietaris dels primers: En Josep Marieges i Julià,
Sever Fulquet, Joan Milà i Gelabert, Francesc Serra Bosch, Josep Cardona Pagès, Josep Rodés
Duran, Antoni Priu Pejoan, Josep Obiols, i Elisa Galopa. Total: nou
En quant a les llotges de pis en foren: En Pere Badia, Isidre Roca Canut, Rosa Bonich,
Bonaventura Carbonell, Gabriel Puig, i Concepció Urquizo. Total sis
Per bé que tots foren indemnitzats, cal remarcar que el soci en Josep Marieges, feu renúncia dels
seus drets com també de l’indemnització que li corresponia.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS PRO-REFORMA DE LA SALA D’ESPECTACLES
En data del 2 de juliol de 1954, reunits els socis ateneistes en reunió general
extraordinària, amb l’únic objecte de deliberar sobre la pro-reforma de la sala d’espectacles,
aquella no sols aprovà aquesta sinó que donà acord i beneplàcit per l’ampliació i prorroga del
contracte d’arrendament general per a un termini de 30 anys, a, fi de garantir el capital invertit en
les obres de modificació i renovació.
En la mateixa reunió general extraordinària, aprovant-se l’ordre del dia, foren ratificats els
acords adoptats, de la reunió de llotges, de la indemnització corresponent, com també el
nomenament de la Comissió Auxiliar, gestora d’aquests fets.
El 20 d’agost de
1954, constituïda la Junta
Directiva pels socis: Joan
Ros
Germès,
Albert
Faura, Joaquim Valls,
Amadeu Alemany, trobantse present el senyor
Francesc Celma Grau, es
procedeix a l’atorgament
del contracte de pròrroga
de l’arrendament general
per pel termini de 30 anys,
sota els nous pactes
enunciats en el referit
contracte i els precedents
no anul·lats en el signat.
Empleats de la sala de cinema, en l’àpoca del Sr. Celma

El 19 de gener de 1956, doncs es subroguen i es traspassen els referits contractes
d’arrendament atorgats al senyor Francesc Celma Grau, aquesta vegada a favor d’en Ricard
Recasens Codina, finançador de les obres d’ampliació i renovació de la Sala d’Espectacles.

AUGMENT DE LA QUOTA SOCIETÀRIA
Per descomptat que les càrregues administratives actuals no eren les mateixes que les
establertes quaranta-tres anys enrere, i, per aquest motiu i també per necessitat econòmica, que
la Reunió General extraordinària de socis –convocada a tal objecte – delibera sobre la
conveniència d’un augment de dues pessetes sobre les tres que es pagaven, o sigui cinc pessetes
mensuals. Acord que, acceptat per majoria de quòrum reglamentari fou aprovat per la general.

LA BANDERA ENSENYA DE L’ATENEU FAMILIAR
Sota la Junta Directiva, presidida per n’Amadeu Alemany Vilà, vicepresident Josep Estrada
Calonge, i membres directius, senyors Falgó Palau, Tomàs Estrada Tolrà, Santiago Viscarri, Joan
Sanfeliu Figuerola, Francesc Castanera i Antoni Rebullida Boira, en reunió tinguda el mes de maig
de 1958 s’acordà celebrar la benedicció de la senyera de l’Ateneu Familiar, qual acte consistí en la
celebració (el dia 18 de maig de 1958) de sa benedicció a les 8.45 hores i ales 9 oficiar una missa
a la memòria dels socis
difunts. Ales 11 hores, un
partit de Basquet, entre els
equips “Sant Lluïs (de la
Colònia Güell) i el de
l’Ateneu Familiar. A les
12.30 hores dedicar un
Vermut d’Honor als socis
fundadors de la Societat,
acompanyats
de
les
Autoritats locals i socis en
general. Acabant el dia
següent, vigília de Festa
Major, amb l’actuació, a les
12 hores de l’Orfeó Mestre
Nicolau, de Barcelona amb
un exquisit concert vocal.
Equip de basquet de l’Ateneu en la pista mirador
LA CELEBRACIÓ DE SON CINQUANTENARI O SES “NOCES D’OR”
És plaent quan una societat pot festejar sa cinquantena anyada d’existència continuada –
malgrat hagi sofert suspensió d’activitats de manera involuntària– Restringida o no, sempre és una
festa que alegra els esperits dels joves i sadolla, també d’alegria i goig, el cor dels vells fundadors
de l’estatge social.
És cert però, que entre aquestes alegries també s’hi troben racons de dolor i fins els ulls es
neguen de perletes amb brills de reconfortació pels qui, ja traspassats, no acudeixen a la nostra
crida ni els podem veure tot fent-nos costat a taula. Però, tota conformació comporta un esforç i,
tot dedicant-los un pensament afectuós, i dedicant-los un minut de silenci a llur memòria es dedicà
un dinar d’Homenatge als socis fundadors, vivents encara, de passada obsequiant-los amb una
insígnia commemorativa, per festejar les “Noces d’Or” de l’Ateneu, comptant a la taula a les
Autoritats locals i socis col·laboradors a tals festes. I digne de remarcar en fou el gest de
l’Empresa Arrendatària –volent col·laborar als actes programats– oferint el pagament de la quota,
corresponent al mes de maig, de tots els socis, com, igualment el contribuir al pagament dels
coberts oferts als socis fundadors.

CLAUSURA DELS ACTES:
Les festes de les “Noces d’Or” de l’Ateneu Familiar –quasi celebrades pot dir-se

íntimament-, foren closes amb un àpat de germanor, al qual assistiren les Autoritats Locals, alguns
del pocs fundadors que en resten, i algun nombre, no molt considerable de socis.
Durant el curs de l’àpat, el senyor rector glosà el fet de la continuïtat germanívola, quasi bé
de família, que segueix l’Ateneu justament en el moment en què l’era moderna va transformant els
esperits.
Seguidament, el Batlle de la vila, en Josep Milà i Gelabert, en curtes paraules, corroborà la
opinió del senyor Rector, congratulant-se de que en l’Ateneu Familiar es continui vivint en família i
amb delit i afany de que, com a tal perduri en ja sa llarga existència pel bé i per l’enlairament de la
cultura santboiana.
Igualment, en Carles
Martí i Vilà, soci fundador i
cronista de la Vila, pronuncià
unes paraules per a aprofitar
l’avinentesa de recordar al
Batlle de la Vila, l’urgent retorn
del Grup Escolar, ara servintse per a Escoles Nacionals, a
fi de què l’Ateneu pugui seguir
la tasca cultural que s’havia
imposat pel millorament dels
fills del socis i treballar
igualment, per l’enlairament
dels futurs santboians.
La Junta directiva presidida per
Amadeu Alemany
El President, senyor Amadeu Alemany i Vilà, amb paraules emocionades, volgué llegir
unes quartilles al·lusives a l’acte havent de renunciar-hi, per son estat d’esperit, i sols pogué dir
“Gràcies a tots i Visca l’Ateneu Familiar”.
Aquesta ha estat – encara que mal forjada pel narrador- la naixença, vida i activitats de
l’Ateneu Familiar durant aquest cinquanta aniversari de la seva fundació, de qual tasca, malgrat
avui es troba mermada, pot glorificar-se’n a bon grat.
Sant Boi, 20 de maig de 1963
Signat:
Baldiri Déu i Priu

