


 Quan apareixen els ATENEUS o Associacions de 
caràcter ateneístic? 

 I per què?



Per veure això haurem de fer un petit viatge 
en el temps a través de la història.



• ATENEÏSME, marc de la industrialització a Catalunya. 
• Finals segle XVIII i segle XIX, INDUSTRIALITZACIÓ (Cotó i llana).
• Comporta gran transformació econòmica i social.



INDUSTRIALITZACIÓ comporta:

ENRIQUIMENT d'una petita CLASSE 
o GRUP social, els propietaris, 
industrials, BURGESIA.

POBRESA de la majoria dels 
treballadors / PROLETARIS.

 Llargues jornades laborals (12, 14 i 
16 hores).
 Salaris miserables, de pura 
subsistència.
 Inexistència de protecció laboral o 
mèdica.
 Escolarització mínima entre els 
proletaris / IGNORÀNCIA.



 Manca de condicions polítiques per 
canalitzar els canvis econòmics i socials.

 Introducció d'ideologies que acullen a 
una massa social descontenta:

• Anarquisme
• Moviment obrer / Sindicats
• Republicanisme
• catalanisme
• corrents progressistes del Liberalisme



 FORMAR i INSTRUIR al proletariat.

 Plantejaments culturals, artístics, 
científics i literaris.

 L‘ateneïsme era l'únic mitjà que tenien 
els seus impulsors d'arrencar l'obrer de la 
ignorància i desenvolupar la seva 
intel·ligència per aconseguir  una vida 
digna. 

• Altres entitats com FOMENTS, CASINOS, CENTRES, GRUPS 
CORALS, ASSOCIACIONS RECREATIVES, PATRONATS CATÒLICS...



• Primers ateneus prenen com a model les Societats científico-
literàries que neixen a Paris a finals del XVIII, com l’Athenée de 
les Arts, fundat l’any 1792.



 Ateneu: temple de la deessa grega 
ATENEA, divinitat de la guerra, de la 
civilització, de la SAVIESA, de 
l'estratègia, de les arts, de la justícia i de 
la habilitat. 

 Una de les principals divinitats 
gregues.



 I de l’ ATENEU (Athenaeum) de Roma, 
institució/escola fundada per l'emperador Adrià 
l'any 135 d.C. per la promoció de les lletres i els 
estudis científics.

 Ateneu: invocació directa a la saviesa i a la 
cultura grega.

 Tanmateix, ni a Grècia ni a Roma no existeixen 
els ateneus com els entenem avui dia.



 ATENEU MATARONÍ, creat el 1854.
(Societat d’Amics de la Instrucció)

 És l’ateneu català més antic del que 
es té constància.



 Ateneu Català. Iniciativa més primerenca.
 1836, es redacten els estatuts, però la iniciativa no reïx.

 1860, es constitueix definitivament amb el nom d'Ateneu Català.
 1872, es fusiona amb el Casino Mercantil Barcelonès per crear l'Ateneu 
Barcelonès.



 Fundació:  1881

 Nom original: Ateneo Libre 
del Llobregat

 1917, Ateneu Santfeliuenc/ 
Ateneo Sanfeliuense.



ESCOLA, espais i sales per a la formació d’adults i infants.

BIBLIOTECA, element bàsic de la vida ateneística.

SALA DE LECTURA, la primera preocupació és sempre tenir una biblioteca i si 
pot ser una sala de lectura.

TEATRE, una de les dependències més mimades dels ateneus, ja sigui en una 
sala d'actes polivalent o en un espai annex integrat.

CAFÉ, una font d'ingressos molt destacable.



Existeixen diferents tipus  de ateneus.

Ateneus de Partits Polítics
Ateneus Monàrquics
Ateneus d'Antics alumnes
Ateneus d' Entitats catalanistes
Ateneus burgesos
Ateneus llibertaris/anarquistes

Ateneus Maçons



 “Que posseeixi conducta i moralitat provades” 
At. Obrer de Gràcia, At. obrer de Barcelona.

 “Bons costums i educació“ Ateneu de Sants.

 “Que siguin obrers i visquin d'un jornal o un sou 
fix o eventual“ At. obrer Hortenc.

 "Els que no hagin estat castigats per les lleis, 
exceptuant-ne els delictes de caràcter polític" 
Foment Martinenc.

 “Professar la religió catòlica i romana o haver 
fet la comunió” At. Catòlic.

 “Tenir una professió o un estat social que 
justifiqui l’admissió” At. Català, At. Feliuà.



Presencia de la dona als ateneus.

Inicialment, al segle XIX, és esporàdica i 
sovint d'adornament o com a dama de 
companyia del marit o del pare-soci.

Al segle XX s'han de reformar els 
estatuts per donar-li carta de ciutadania“.

A partir de quina edat podia una 
persona ingressar en un ateneu?

 Existeix un esglaonat: 12, 14, 15, 16 o 
18 anys.



SUBVENCIONS.
Subvencions oficials (Estat, Diputació i 
Ajuntaments).
Aportacions moltes vegades escasses i irregulars.   

CAFÉ, una font d'ingressos molt destacable.

MENSUALITATS SOCIS.

Ateneu San Lluís Gonzaga, 1866, 2 rals de billó (aliatge plata 
i coure) en donar el nom + 2 rals de billó en ser nou soci.

Ateneu Català, 1860, 160 rals de billó (ateneu burgés).

Pagaments mensuals:
A. Català, 1860, 20 rals mensuals (ateneu burgés).
A. Català de la Classe Obrera, 4 rals el 1861
A. San Lluís Gonzaga, 1 ral 1866.

La quota més comú als ateneus més populars/obrers va ser 
d'una pesseta al mes (12 pessetes l'any). Aquest cost perdurarà 
fins a principis dels anys 20 del segle XX.

Els hi sona 
AIXÒ??



CLASSES PER ADULTS.

Inicialment.

 Lectura
 Cal·ligrafia
 Gramàtica
 Comptes
 Geografia i història
 Dibuix lineal i al natural.

 Horaris: Entre les 19:00 i les 22:00 hores



 Després s'amplia el nombre 
de temàtiques:

Dibuix (artístic, industrial, geometria)
Càlcul mercantil
Comptabilitat i teneduria de llibres
Taquigrafia
Mecànica.
Física i Química

Gimnàstica
Música
Escultura
Perspectiva
Fotografia
Àlgebra...

Italià
Francès
Anglès
Alemany
Esperanto
Llengua catalana

 Classes de teoria de teixits, 
electricitat, construcció...
 També s'aniran implantant escoles 
d'arts i oficis com la de l‘Ateneu Obrer 
de Mataró.



Escoles Ateneu Santfeliuenc



Durant la segona meitat del segle XIX la majoria de la població 
santfeliuenca no sabia ni llegir ni escriure,



 CLASSES DIURNES, destinades als 
infants.

 Primer als nois.
 Més tard a les noies.

 Nivells: PÀRVULS, ELEMENTAL i 
SUPERIOR. 

 Classes addicionals per a nenes:
 Calceta, corte y confección, brodats a mà, 

encajes, zurcidos, dibuix aplicat a labors

 Horaris: normalment no superiors a les 6 
hores:

 de 9 a 12 matí i de 3 a 5 de la tarda
 o de 8 a 11 i de 2 a 5.



 1883, Obre l’escola nocturna per a nois.

 1893. Obre l’escola diürna. 

 1895, les filles dels socis poden rebre classe 
de repàs d’una hora.

 Per primera vegada un centre educatiu de 
Sant Feliu va impartir classes a ambdós 
sexes.



Educació tradicional religiosa nenes



Escoles Ateneu Santfeliuenc



CONFERÈNCIES / 
CICLES

Antropologia
Meteorologia
Geografia
Astronomia
Sanitat
Ensenyament
Telegrafia
Electricitat...

 Les conferències es feien al vespre.

 També és feien els diumenges.

CURSOS

Poetes de Catalunya 
i Castella
Traumatologia
Ginecologia i 
Obstetrícia 
Cartografia catalana 
medieval 
Naturisme
Dietètica 
Psicologia...



BIBLIOTECA.

 Una de les peces fonamentals d'un 
ateneu.

 Segles XIX i XX, falta de biblioteques 
públiques.

 Biblioteca és un signe de prestigi.

SALA DE LECTURA.

 Lloc de reunió, conversa i informació.
 Les classes obreres no llegien i si ho 

feien era tan sols la premsa diària.
 Gran nombre i diversitat de 

publicacions.
 Només s'exclouen les publicacions de 

caràcter clandestí.



BUTLLETINS, relació periòdica entre 
els socis i les activitats de l’ateneu.

NOMS:
 Rayo de luz
 La verdad social ...

Altres porten el nom de l'ateneu:
 Eco del Fomento Martinense
 Revista de l'Ateneu Obrer de 

Barcelona, una de les publicacions 
més remarcables per la seva durada 
i la informació que contenia.

Idioma: 
 N’hi ha escrits en castellà i català. 

Altres son bilingües.



 El teatre, el ball i els grups corals 
aporten ENTRETENIMENT i alhora
INSTRUCCIÓ a l'obrer. 

 Als ateneus neixen un gran nombre de 
grups de teatre aficionat.

 PITARRA, GUIMERÀ, RUSIÑOL...
També es representa teatre romàntic, 
sainets, sarsueles i teatre amateur escrit 
per algun soci de l'entitat. Més 
instructives. 

 Teatre àmpliament fet en català.

 La participació de les dones serà 
progressiva.

 Arribada del cinema, segle XX.



 Element generalitzat i popular als 
ateneus.

 Les festes de Carnestoltes, Pasqua 
de resurrecció i Festa Major
acostumen a tenir els balls de més 
esplendor.

 Són esdeveniments festius de baix 
cost.





 Meitat del segle XIX ressorgiment del 
cant coral a Catalunya de la mà de 
JOSEP ANSELM CLAVÉ.

 Foment dels coneixements musicals i 
rescatar l'obrer de la ignorància.

 CORS i ORFEONS integrats per 
obrers apareixen a la segona meitat 
del segle XIX gairebé a tot Catalunya.



Els ateneus també organitzen 
altres tipus d'actes:

 RECITALS DE MÚSICA
 BALLS DE SARDANES
 DANSES POPULARS
 CARAMELLES
 VETLLADES 
LITERÀRIES
 ...

Corals amb noms com:

 LA FRATERNITAT
 LA LIRA
 LA UNIÓ
 LA AMISTAT



 EXCURSIONISME neix a 
Catalunya al segle XIX al compàs de 
la Renaixença.

 Coneixement de la natura, la 
població rural, els monuments 
històrics del país...

Un pas més en la recuperació de la 
identitat catalana. 

Activitat col·lectiva, adults i 
infants.

Última dècada del XIX els ateneus 
se sumen al moviment excursionista.

A la tornada de les excursions es fan 
conferències sobre els llocs visitats.

1890, es crea el 
Centre 
Excursionista de 
Catalunya.





• Element INSTRUCTIU i de 
FORMACIÓ FÍSICA.

• Finals de segle XIX: esports més 
practicats:

nàutics (rem/vela)
curses de cavalls
frontó... 
(classes més adinerades).

• Segle XX, idea de competició, oci 
i espectacle.

Atletisme
futbol
Ciclisme
Tenis
Bàsquet
Natació...





La majoria dels ateneus desenvolupen 
prestacions de caràcter mutualista, 
Socors Mutus o Ajuts Mutus.

Els Socors Mutus, preveuen 
fonamentalment els casos de:

 Malaltia
 Despeses d'enterrament
 Consultori mèdic
 Llevadora
 Farmàcia
 Caixa d'estalvis
 Borsa de treball
 Barberia
 Enterrament, compra de nínxols



 1933, L’Ateneu Santfeliuenc crea la 
GERMANDAT, amb l’objectiu de 
cobrir la mancança de prestacions 
socials entre els socis.



 Situació política a España i Catalunya inestable als segles XIX i XX. 

 Revoltes i conflictes populars  suspensió de garanties 
constitucionals, empresonaments, execucions, el tancament de 
societats obreres i tota mena d'actes repressius.

 1909, Setmana Tràgica, es tanquen més de 150 societats obreres, 
entre elles ateneus obrers.





 Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

 Repressió entitats i catalanisme.
 Tancament estadi Futbol Club Barcelona (1925).
 Tancament Orfeó Català

 Molts ateneus, especialment els catalanistes, són clausurats un temps, els 
butlletins i actes s'han de redactar en castellà...



 Un dels períodes més florents de l'activitat 
associativa.

 Llibertats que atorga la Constitució de 
1931 i més tard l'Estatut de 1932.

 Període de “Normalitat democràtica”.

 Augment del nombre d'afiliats/socis dels 
Ateneus.



 Decaïment de l’activitat dels ateneus. Molts 
socis són al front.

 La guerra deixa els ateneus gairebé esmorteïts. 
Les dones són els socis actius majoritaris de 
moltes entitats i ajuden als homes amb 
aportacions materials.



 Molts socis ateneistes moren a la guerra o marxen a l’ exili. Els 
que queden són objecte de la repressió de la dictadura.

 Els ateneus, juntament amb altres associacions, són clausurats 
en acabar la Guerra. Molts desapareixen.

 L’Ateneu Santfeliuenc va ser espoliat i clausurat. L’ateneu no 
es reobrirà fins 1950.

 El Movimiento entra a formar part de les juntes directives de 
les associacions. Pas enrere en l'activitat cultural i recreativa.
Els ateneus perden la seva independència.

 Castellanització entitats.

 Anys de traves polítiques i crisi econòmica.

 Es fan tímids intents de normalització, tornant el teatre, els 
esbarts dansaires, l'esport, els balls i el cinema...



 1980 - III Congrés d'Ateneus de Catalunya. (Centre de Lectura de Reus)
151 entitats
Convocat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

 Neix la FEDERACIÓ D'ATENEUS DE CATALUNYA (1983)

Per primera vegada a la història de l'ateneïsme català es constitueix una 
federació que representa els seus interessos.

 1980 - 89 entitats inscrites.
 2013 – 160 entitats federades.



 Col·laboració entre el món associatiu i les institucions democràtiques per 
satisfer les demandes i inquietuds de la societat. 

 Ateneus i Món Global. Reptes de la globalització de la societat del segle XXI. 

 Democràcia participativa. Democràcia real. 

 Locals segueixen sent el punt de referència de les entitats.

 Estructures de dinamització i cohesió socials.
 Espais i relacions de mesura humana.
 Demanda cultural i formativa.
 Espais de comunicació i diàleg entre generacions.
 Espais de comunicació i diàleg entre procedències sòcio-culturals diverses.

 Ateneus centren la seva acció en l'actualitat en l'oci i formació.
 En l'actualitat existeixen moltes formes d'oci fora del ateneus.
 Crítica sobre la implicació dels més joves a l'actualitat.
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