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1. Presentació
L’Ateneu Santfeliuenc, fundada el 1881, és una entitat cultural amb patrimoni de les històriques

de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, capital del Baix Llobregat.

Compta amb seccions i activitats pròpies (Cor de l’Ateneu, Coral Crescendo, Cor 685, Coral

Infantil Tic Tac, Cicle Coral, USLA, Dones amb Veu, Txarangada, ContraBaix, Fotògrafs de

l’Ateneu i el Bar de l’Ateneu) que són, alhora, espai de formació i de difusió cultural i musical.

L’Ateneu Santfeliuenc és també un espai de participació i d’ubicació de gran part de les

associacions locals gràcies al projecte Ateneu, espai de cultura i participació (AECIP), en conveni

amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Tot plegat fa de l’Ateneu Santfeliuenc una de les

entitats més actives de la comarca, ja que és el centre i l’espai de trobada de la cultura popular i

tradicional de la ciutat.

El nostre projecte de suport a la cultura popular i tradicional, doncs, consisteix en recolzar i fer

créixer un seguit de petites activitats tradicionals pròpies de l’Ateneu i donar cobertura a activitats

de diverses associacions allotjades a l’entitat, amb la finalitat que les instal·lacions de l’Ateneu

puguin fer de sostre pel desenvolupament de tantes activitats de cultura popular i tradicional com

sigui possible. La tasca de difusió cultural a la ciutat continua activa gràcies a les activitats i

l’esforç de les seccions, als diferents tallers organitzats per l’entitat... Un cúmul d’activitat que

repercuteix en una entitat que és més viva que mai i per la qual es mouen moltes persones

vinculades o associades a les diferents seccions, entitats, tallers i activitats que tenen cabuda

sota el paraigües de l’Ateneu Santfeliuenc. A més, el Bar de l’Ateneu, és el centre de trobada de

la majoria d’entitats i usuaris i és generador a la vegada d’oferta cultural.

Així doncs, l’Ateneu Santfeliuenc és un gran actiu cultural a Sant Feliu de Llobregat i un punt de

trobada de la cultura participativa a la ciutat. Un referent tant per les seves activitats pròpies com

per la seva tasca catalitzadora de les organitzades per moltes altres entitats de cultura popular i

tradicional gràcies al projecte AECIP.

L’òrgan sobirà de la nostra entitat és l’assemblea de socis i sòcies, que es reuneix de manera

ordinària una vegada a l’any. L’assemblea escull la Junta Directiva i aprova les memòries i

projectes anuals amb els seus balanços i pressupostos. És vital per l’entitat que el màxim de

persones vinculades a les seves activitats hi participin també formant-ne part com a persones

associades, és molt important per a nosaltres que la base social de l’Ateneu sigui amplia i diversa:

això la fa més rica i més creativa, més útil al seu entorn social. Actualment, els membres de la

Junta que representa i dirigeix l’entitat són: Sussagna Artigas, presidenta; Toni Onieva,

vicepresident; Carme Abella, secretària; Lluís Valls, tresorer i Maria Antònia Bigas, vocal. Per a

l’execució dels projectes i plans de treball i per la gestió general de l’entitat, l’Ateneu compta amb

un equip de professionals que, juntament amb la Junta Directiva, gestionen l’equipament cultural

i totes les activitats que s’hi realitzen.
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2. Interès del projecte
El programa anual d’activitats de difusió i divulgació de la cultura popular i tradicional de

Catalunya a Sant Feliu de Llobregat de l’Ateneu Santfeliuenc per a l’any 2016 compta amb els

següents objectius generals:

 Obrir espais de formació i expressió artística i cultural per a tothom

 Foment de la cultura popular i participativa, cultura en primera persona

 Foment de la cultura d’arrel tradicional

 Foment de la relació i treball en xarxa entre associacions i activitats de cultura popular

de Sant Feliu de Llobregat

 Treballar per a la inclusió i cohesió social des de la cultura

 Treballar en les construccions de comunitats culturals a la ciutat utilitzant visions de

màrqueting relacional aplicades a la cultura

3. Descripció del projecte
i les activitats realitzades

El projecte de l’Ateneu Santfeliuenc és contribuir al desenvolupament de tantes manifestacions i

activitats de cultura popular i tradicional catalana com sigui possible, convençuts de la gran

importància que té el suport a aquest tipus d’activitats per a la nostra ciutat i els seus ciutadans i

ciutadanes. Organitzar directament activitats de foment i difusió de la cultura popular catalana i

facilitar que altres seccions pròpies i entitats locals disposin d’espais i suport per a desenvolupar-

les a Sant Feliu de Llobregat.

L’Ateneu Santfeliuenc desenvolupa la seva activitat a través de grups de treball que es dediquen

a una temàtica determinada. Així, en les activitats musicals, tenim el Cor de l’Ateneu, la Coral

Crescendo, el Cor 685, la Coral Infantil Tic Tac, el Cicle Coral i la Txarangada de l’Ateneu. Dins

del que anomenen activitats culturals tenim les seccions Dones amb Veu, Fotògrafs de

l’Ateneu, com a seccions; i com a projectes propis el Dia de l’Ateneu (DASC), Diada de Sant

Jordi, Arteneu, el suport a les activitats de la Societat d’il·lusionisme de Sant Feliu de Llobregat.

La secció encarregada de les activitats per la recuperació de la Memòria Històrica és la

Universitat, social, lliure i autogestionada (USLA), que també programa activitats de caire
divulgatiu, així com ho fa el Bar de l’Ateneu, que no és pròpiament una secció però té un paper

important en la dinamització de les activitats i una relació dinàmica amb l’Ateneu.
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A continuació descrivim cada secció o projecte, i en detallem les activitats realitzades el 2016:

Activitats musicals

Cor de l’Ateneu
El Cor de l’Ateneu és la secció més antiga de

l’Ateneu, fundada el 1951, un cor d’en Clavé que

agrupa una vintena de cantaires locals que

difonen la música amb un repertori musical que

va des de les cançons populars i tradicionals

catalanes fins a peces d’autors d’arreu del món.

El Cor de l’Ateneu realitza diversitat d’activitats i

actuacions al llarg de l’any (destacant les cantades de Caramelles per la ciutat o la ja tradicional

cantada a la basílica de Montserrat a la tardor) i forma part de la Federació Catalana d’Entitats

Corals, participant també en els Musicorals Baix Llobregat, activitat de caire comarcal. El Cor de

l’Ateneu ha continuat la seva activitat estable d’actuacions demostrant que tot i ser la secció més

veterana, continua tan activa com el primer dia.

La coral ha estat dirigida el 2016 per Ana Yanini, soprano titulada del conservatori superior Òscar

Esplà d’Alacant. La junta del Cor està encapçalada per Pasqual Padilla i M. Antònia Bigas.
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El 2016, el Cor de l’Ateneu ha realitzat 13 activitats/concerts:

Divendres 26 de febrer · Auditori de la Torrassa – L’Hospitalet de Llobregat · 20 h
Actuació del Cor de l’Ateneu
Organitzat per la Coral Cor Creixent, en el marc de les actuacions del XXXI Musicoral de Baix
Llobregat de la Federació d’Entitats Corals de Catalunya.

Dissabte 5 de març · 18 h · Auditori del Palau Falguera
Actuació solidària del Cor de l’Ateneu
Dins de l’acte "Tenim fam" organitzat per Antonio Caballero.

Dissabte 2 d’abril ·  Carres de Sant Feliu
Cantades de Caramelles del Cor de l’Ateneu

Diumenge 3 d’abril ·  Carres de Sant Feliu
Cantades de Caramelles del Cor de l’Ateneu

Dissabte 9 d’abril ·  Carres de Sant Feliu
Cantades de Caramelles del Cor de l’Ateneu

Diumenge 10 d’abril ·  Carres de Sant Feliu
Cantades de Caramelles del Cor de l’Ateneu

8 de maig · Auditori del Palau Falguera
Participació del Cor de l’Ateneu a la Trobada de Caramelles
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

16 de maig · Hermita de la Salut
Participació del Cor de l’Ateneu a l’Aplec de la Salut
Organitza: Calaix de Sastre

Diumenge 12 de juny · tot el dia · Sant Fruitós del Bages
Excursió de caramelles a Món Sant Benet
Visita guiada medieval i cantada de Caramelles.
Sortida a les 8 h de la Plaça de l’Estació de Sant Feliu. Excursió oberta a tots els públics.

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Diumenge 23 d’octubre de 2016 · 8.30 h · Montserrat
32ena. Ofrena floral i de cants del Cor de l’Ateneu Santfeliuenc
a la Mare de Déu de Montserrat
Sortida a les 8:30 hores de la Plaça de la Estació de Sant Feliu de Llobregat
Excursió oberta a tots els públics.

Divendres 16 de desembre de 2016 · 21 h · Sala d’actes
Concert de Nadal
Concert de les corals de l’Ateneu amb la participació de Dones amb Veu
Entrada solidària (aliments etc...)

Dijous 29 de desembre de 2016 · 19 h · Auditori del Palau Falguera
Concert Coral de Nadal
De les Corals de Sant Feliu amb la participació del Cor de l’Ateneu
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Coral Crescendo
Un projecte coral polifònic que aplega cantaires

de diferents edats i procedències, amb uns

mínims de coneixements musicals, que tenen en

comú les ganes de cantar i d’aprendre tot buscant

la qualitat musical. Participen en projectes

d’intercanvi i enriquiment musical amb altres

formacions corals i orquestrals amateurs i

semiprofessionals. També està integrada dins la Federació Catalana d’Entitats Corals.

Treballa sota la direcció d’Isabel Mantecón, Llicenciada en Direcció Coral pel Centre Superior de

Música del País Basc - Musikene, i titulada en piano pel Conservatori Municipal de Leioa.

Te una junta de voluntaris formada per Jordi Losada, Javier Martínez, Cristina Jiménez, Marcel

Navarro i Sergi Martín.

L’any 2016 ha marcat per la Coral Crescendo un punt d’inflexió molt important. Ha passat d’un

mode clàssic de cantar, vestits de negre i amb les partitures en mà, a interpretar les obres

teatralitzant-les. El canvi, fruit de la complicitat entre la directora i el cor, es va iniciar el mes d’abril

amb l’estrena a l’Ateneu Santfeliuenc de la cantata “La llegenda de Sant Jordi”, lletra i música

dels germans Romaní. El cor va gaudir de la col·laboració d’en Pere Casanovas com a narrador,

interpretant diversos personatges de la llegenda al mateix temps que es projectaven imatges del

conte il·lustrat per Roser Calafell. A ells dos els vàrem agrair la seva col·laboració

desinteressada.

La “Llegenda” marca també l’inici del que esperem que es converteixi en tradició, perquè el Sant

Jordi de 2017 tornarà de nou amb un format diferent a fi de fer-la cada vegada més atractiva.

El 20 de novembre, la Crescendo es va atrevir a “representar” a l’Auditori del Palau Falguera

música catalana d’ambient mariner amb el concert “País Petit”, fent honor a la cançó d’en Lluís

Llach. En aquesta ocasió, sense partitures i amb vestuari adient. L’atreviment va tenir les seves

compensacions i el resultat va ser que el públic els va premiar omplint l’Auditori, afegint-se al

concert i aplaudint fins als bisos.

El 16 de desembre es va tancar l’any participant a l’acte solidari que organitza l’Ateneu amb el

concert de Nadal i el 18 amb el concert de Nadal a l’església Parroquial de Santa Maria de

Cardedeu  juntament amb la Coral Cardedeuenca.

Suposem que aquest dinamisme que es respira es la causa de les noves i benvingudes

incorporacions de cantaires. El cert es que Crescendo “creix”. I esperem que segueixi així, però

com a totes les corals, trobem a mancar que el gènere masculí s’animi i vingui a cantar amb

nosaltres. Tenim projecte.
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El 2016, el la Coral Crescendo ha realitzat 6 actuacions:

Dissabte 5 de març · 18 h · Auditori del Palau Falguera
Participació de la Coral Crescendo dins de l’acte "Tenim fam"

Diumenge 24 d’abril · 18.30 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Cantata de Sant Jordi de la Coral Crescendo

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Diumenge 20 de novembre de 2016 · 19 h · Auditori del Palau Falguera
País petit · La Coral Crescendo com mai l’has vist

Divendres 16 de desembre de 2016 · 21 h · Sala d’actes
Concert de Nadal

Diumenge 18 de desembre de 2016 · Església de Santa Maria de Cardedeu
Concert de Nadal amb la Coral Cardedenca
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Coral Infantil Tic Tac
La Coral Infantil Tic Tac de l’Ateneu és una secció

que treballa per apropar el cant coral als infants i

fomentar la sensibilització musical i la descoberta

de la veu com instrument propi. L’any 2016 ha

estat formada per un grup d’infants de 4 a 7 anys,

que han passat bones estones aprenent a fer

servir l’instrument que tenen més a mà: la seva veu. Mitjançant una tasca pedagògica es treballa

de la música tot gaudint, però també amb el màxim de rigor.

La coral treballa un repertori format bàsicament per cançons populars, catalanes i d’arreu del

món, a més de danses, jocs rítmics i diverses audicions, i participa en intercanvis amb altres

corals així com organitza sortides i colònies per fomentar el treball de grup i la convivència. Una

secció ja consolidada amb setze anys de vida.

Està dirigida per Albada Blay, titulada en grau professional en l'especialitat de violí i titulada

superior de Pedagogia per a la Formació Bàsica i General per l'ESMUC. Especialitzada en

formació musical primerenca i en dinàmiques familiars. També té estudis de cant, direcció coral,

piano, flauta dolça i bateria. Màster en Teràpia Breu Estratègica per l'Escola Universitària

d'Arezzo. És la creadora del projecte Minimusics i forma part de diversos projectes musicals i

educatius.

El 2016, el la Coral Infantil Tic Tac ha realitzat 3 activitats:

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Divendres 16 de desembre de 2016 · 21 h · Sala d’actes
Concert de Nadal

Dimecres 21 de desembre de 2016 · 18 h · Sant Feliu de Llobregat
Cantada de nadales a botigues del centre de la ciutat
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Cor 685
El Cor 685, incorporat a principis de 2015 com a

secció de l’Ateneu, està format per nois i noies

joves, i completa tot el ventall d’edats de les coral

de l’Ateneu.

Està dirigit per Marta Carretón Salvador (Bilbao,

1984) que va estudiar direcció d'orquestra a

Musikene amb Josep Caballé, Jorma Panula i

Enrique García Asensio i a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb Salvador

Brotons. Ha estat directora assistent de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans

(2006-2007) i de la Banda Municipal de Barcelona (2008-2010). És directora de la banda i

l'orquestra de l'Escola de Música del Palau. Del món coral, ha après cantant amb els directors

Pablo Larraz, Xavier Puig i Mireia Barrera. Ha estudiat Cant Històric amb el professor Lambert

Climent a l'ESMUC, i cant i repertori del teatre musical a l'escola.

La junta organitzativa de la secció està formada per Alea Ardanuy, Laia Solsona, Carme Verdoy,

Helena Verdoy, Marina Barrios i Aniol Bestit.

L'any 2016 ha estat un any de consolidació per al Cor 685, en què s’ha refermat com a cor de

música moderna. Ha crescut en diferents direccions: d'una banda, ha augmentat el nombre de

cantaires fins a arribar als actuals 27, i d'altra banda, ha fet alguns tallers per millorar la qualitat

vocal i interpretativa del cor. A més, segueix treballant per a difondre l'activitat del cor participant

en concerts i propostes d'estils diferents, tal com es pot veure a la relació de concerts. Cal

destacar que un dels projectes que més ha treballat el Cor 685 durant aquest 2016, és un concert

de musicals, que farà amb l’acompanyament de solista, baix, bateria i piano a principis del 2017.
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El 2016, el Cor Sisvuitcinc ha realitzat 11 activitats:
Dissabte 20 de febrer · 16h · Santa Coloma de Gramenet
Taller de música Sudamericana amb la Federació de Cors Joves

Divendres 11 de març · 20.30 h · Plaça 8 de Març de Sant Feliu de Llobregat
Concert de la Dona Jove al Casal de Joes, organitzat per Sant Feliu Jove

Dissabte 21 de maig · 18.30 h · Plaça de la Vila de Torroella de Montgrí
Concert de cors joves amb la participació del Cor 685 de l’Ateneu
Festival L’Empordà Canta, organitzat per la Federació de Cors Joves

Diumenge 29 de maig · 18.30 h · Auditori del Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat
Concert del Cor 685 com a teloners del Cor Ariadna
Cicle Coral

Diumenge 5 de juny · 12 h · Ateneu, Sant Feliu de Llobregat
Concert del Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Dijous 30 de juny · 21h · Els Pagesos, Sant Feliu de Llobregat
Assaig obert del Cor 685

Dissabte 2 de juliol · 18h · Església del Tibidabo, Barcelona
Participació en casament

Dissabte 22 de juliol · 18h · Església dels Sants Just i Pastor, Sant Just Desvern
Participació en casament

Dissabte i diumenge 22 i 23 d'octubre de 2016 · Alberg d'El Masnou
Cap de setmana de treball i taller d'interpretació de teatre musical

Divendres 16 de desembre de 2016 · 21 h · Sala d’actes
Concert de Nadal

Dilluns 19 de desembre de 2016 · 21 h · TRAM, Sant Joan Despí
Gravació vídeo promocional per difondre concert dels musicals

Cicle Coral
El Cicle Coral és una iniciativa que l’any 2007 van impulsar la Coral Crescendo i la Coral Tic Tac

de l’Ateneu, i que pretén consolidar la programació estable de concerts corals a Sant Feliu de

Llobregat, descobrint així diverses formacions de cant coral d’arreu del país, així com el repertori

d’autors de tots els temps. Aquest any 2016, la programació i organització del Cicle Coral ha

estat encarregada al productor del cicle ContraBaix, Christian Boguslawski, amb el suport de

l'equip de l'Ateneu Santfeliuenc. Nascut amb la voluntat de ser una plataforma oberta a les

principals formacions de cant coral d’arreu Catalunya, el Cicle Coral s’ha consolidat al llarg

d’aquestes nou edicions com l’única proposta de programació regular i estable de cant coral a la

comarca del Baix Llobregat. Al llarg d’aquest lustre, més de trenta corals d’arreu del país han

participat en aquest cicle, amb registres que van des del repertori clàssic al pop, passant pel

gospel, la “world music” o la cançó. Pel Cicle han passat algunes de les formacions més

importants del cant coral a Catalunya, com la Coral Cantiga, la Lieder Càmera, el Cor d’Amics

de la Unió de Granollers, l’Esclat Gospel Singers…
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El 2016 el Cicle Coral ha celebrat la seva 9ena edició presentant grups de diversos formats i

estils des del Cor Vivaldi, un cor de nens i nenes de l'escola IPSI, fins la coral Canticela cantant

la “Missa en la menor” del Josep Guasch, un ciutadà de Sant Feliu de Llobregat.

Motivar el públic perque assisteixi a concerts de música coral és un repte. Durant aquesta edició

del Cicle hem pogut comprovar com establir sinèrgies i col·laboracions amb altres cicles o

projectes locals incrementa l’assistència de públic. Les xifres de públic al concert del Cor Ariadna

en el que hi participava el  Cor 685, o el del Cor Vivaldi, que va ser una col·laboració amb el cicle

ContraBaix, van ser més altes. A més, compartir despeses, millorar l'impacte de la campanya de

comunicació i el suport en la gestió i logística són altres avantatges d'aquesta manera de

treballar. El concert del Cor de Cambra de Sant Cugat ha estat l'excepció negativa d'aquest any

amb una assistència molt baixa de públic. Per indisponibilitat dels músics es va haver de canviar

l'hora del concert, que havia de ser a les 18 h, per les 12 h del mig dia i sense temps per

comunicar-ho amb prou antelació.

El 2016, el Cicle Coral ha realitzat 4 concerts:

Divendres 5 de febrer · Auditori del Palau Falguera · 19 h
Cor Vivaldi “Oh Happy Night!”
Concert conjunt de ContraBaix i el Cicle Coral

Diumenge 29 de maig · 18.30 h · Auditori del Palau Falguera
9è Cicle Coral · Cor Ariadna
Actuació prèvia del Cor 685 de l’Ateneu

Diumenge 6 de novembre de 2016 · 18.30 h · Auditori del Palau Falguera
Coral Canticela
Missa en la menor de Josep Guasch

Diumenge 11 de desembre de 2016 · 12 h · Auditori del Palau Falguera
Cor de Cambra de Sant Cugat
John Rutter: Magnificat sota la direcció de l'Albert Santiago
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Txarangada de l’Ateneu
Una xaranga o fanfàrria és un grup reduït de

músics amb instruments de vent i percussió que

s'encarreguen d'animar i amenitzar celebracions,

desfilades o altres esdeveniments populars.

La Txarangada de l’Ateneu es va formar a la

primavera del 2015 amb 4 músics aficionats amb

l’encàrrec de dinamitzar una trobada de mags

organitzada per l’Ateneu. Desprès d’aquella actuació inicial de seguida va ser convidada a animar

l’equip del Santfeliuenc Futbol Club i des de llavors habitualment anima la grada en els partits

importants. També col·laboren amb altres entitats que necessitin música animada com per

exemple amb l’Escola Monmany i la seva cursa solidària “La Milla Monmanyesa” en suport a la

recerca d'ajuda per a la investigació de malalties infantils de l’Obra Social Sant Joan de Déu.

L’objectiu de la Txarangada és estar presents amb música popular animada i de qualitat a

qualsevol acte que es necessiti dinamitzar. Interpreten cançons populars i els èxits musicals de

l'any, cançons típiques catalanes i internacionals i, a més, componen cançons pròpies i realitzen

popurris propis.

A la secció de percussió trobem el bombo i la caixa, i a la secció de metalls tenim la trompeta i

el trombó. S’esperen i es desitgen més incorporacions de gent que sàpiga tocar el saxo, el

clarinet, la tuba... Assagen tots els dilluns a l’Ateneu Santfeliuenc.

El 2016, la Txarangada de l’Ateneu ha participat en les següents activitats:

Diumenge 17 d’abril · Carrers de Sant Feliu
Participació de la Txarangada de l’Ateneu a La Milla Monmanyesa

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Dissabte 1 d’octubre de 2016 · 17 h · Plaça Francesc Macià, Sant Feliu de Llobregat
Festa anual d’Asprodis (Associació pro-Discapcitats de Sant Feliu)

ContraBaix Big Band
L’Ateneu Santfeliuenc va crear el 2015 la primera big band de músics joves de Sant Feliu de

Llobregat i de tot el Baix Llobregat, estable durant tot l’any a l’Ateneu: la ContraBaix Big Band.

El 2016 es va continuar aquest projecte amb el segon curs que va començar al setembre. Diset

alumnes de Sant Feliu i d’altres municipis es reuneixen cada dilluns a l'Ateneu per estudiar i

millorar el seu coneixement del jazz i el repertori de la big band. Amb tots els concerts realitzats

durant l'any, els músics podien presentar la seva feina feta en públic.
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Els objectius de la ContraBaix Big Band són:

• Concepció i desenvolupament de projectes musicals col·lectius.

• Desenvolupament tant del seu nivell musical com personal.

• Conèixer el repertori habitual de la big band.

• Conèixer les diferents grans big bands de la història i les seves peculiaritats: Fletcher,

Henderson, Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, Thad Jones, Bob Mintzer, Bob

Brookmeyer, Maria Schneider, etc.

• Establir criteris interpretatius, de compenetració i de feina col·lectiva.

• Entendre com la improvisació encaixa en l’esquema d’un arranjament.

• La big band com a instrument d’acompanyament per a la veu.

La big band, com a gran formació orquestral de jazz, és un element bàsic en la preparació d’un

bon músic. Una big band està formada per instruments com bateria, baix, piano, saxòfon,

trompeta i trombó que, en conjunt, creen un so com cap altre format musical. Les primeres big

bands van començar als Estats Units durant els anys 20 per tocar a sales de ball la música més

popular d‘aquesta època, el Swing. Aviat es van desenvolupar convertint-se en més que una

orquestra de ball. Grans músics com Count Basie, Glen Miller, Duke Ellington van crear un estil

propi de música i van donar lloc a la formació més gran i popular del Jazz.

La ContraBaix Big Band té el privilegi de comptar amb un gran professional com a director:

Vicens Martín. Professor de guitarra i Cap de l’Àrea d’Harmonia durant més de vint anys a Taller

de Músics. Durant quinze anys va dirigir les grans formacions de Taller de Músics: l’Original Jazz

Orquestra i la Jove Big Band amb les que ha participat en festivals de jazz de tot Catalunya.

També ha participat en la direcció musical dels programes El Català de l’Any (2007, 2008 i 2010)

i La Marató (2009 i 2010) a TV3. A finals de 2012 posa en funcionament la seva pròpia Big Band

amb alguns dels millors músics de jazz de l’escena catalana, la Vicens Martín Dream Big Band.
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El 2016, la ContraBaix Big Band ha realitzat 7 actuacions:

Dissabte 9 d’abril · 19 h · Plaça de l’Ajuntament, Mataró
Contrabaix Big Band

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Diumenge 3 de juliol · Sala d’Actes de l’Ateneu · Sant Feliu de Llobregat
Contrabaix Big Band · Homenatge a Bob Mintzer

Divendres 8 de juliol · Plaça de Catalunya · Sant Joan Despí
Contrabaix Big Band

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Divendres 9 de setembre · Parc Nadal · Sant Feliu de Llobregat
CONCERT DE LA DIADA Jazz People + Contrabaix Big Band

Diumenge 18 de desembre de 2016 · 12 h · Sala d’Actes
Concert de Nadal de la ContraBaix Big Band

Activitats culturals

Dones amb veu
Des de novembre de 2012, l’Ateneu Santfeliuenc

compta amb Dones amb Veu, una secció

integrada en la seva totalitat per dones, que va

nèixer amb la voluntat d’impulsar la poesia a la

nostra ciutat, mitjançant l’organització de recitals

poètics i altres activitats de difusió. Malgrat la

seva breu trajectòria, aquest nou grup neix amb un gran dinamisme, amb diverses activitats de

difusió de la poesia. Fusionat la poesia amb música i dansa en els seus espectacles, col·laborant

amb altres seccions i entitats. També tenen molta cura per oferir una posada en escena molt

treballada per transmetre amb més força el contingut poètic.
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El 2016, Dones amb veu ha realitzat 10 activitats:
Dimarts 8 de març · 18.30 h · Sala d’actes de l’Ateneu
Somriu amb els textos del Llibre dels homes de Dolors Miquel

Dimarts 15 de març · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Al voltant de M. Mercè Marçal Conferència-recital amb Caterina Riba, Dones amb Veu i USLA

Dissabte 23 d’abril · de 9 a 19 h · Plaça de la Vila
IV Marató poètica de Dones amb Veu

Divendres 20 de maig · 20.30 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Espectacle poètic-musical
Sabina Witt i Victoria Martínez Alés canten textos de Jes Ricart i Dones amb Veu reciten
poemes de Benjamín Prado. Acompanyades de piano, saxo i contrabaix i dansa.

Divendres 27 de maig · Pavelló Andrey Xepkin
Cantata Rosa Joana, amb la participació d’uns 500 alumnes de 3r de primària de totes les
escoles de Sant Feliu. Part de la narració de la cantata per Dones amb Veu.

Divendres 3 de juny · 19 h · Universitat Pompeu Fabra
Jornades Radical-ment feministes
Participació a la inauguració amb un espectacle de dansa i poesia

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Dimarts 18 d’octubre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Col·laboració com a Dones amb Veu al recital “Versos para Federico”

Divendres 25 de novembre de 2016 · 19.30 h · Auditori del Palau Falguera
Sense renúncies Performance poètica en el marc del Dia contra la violència envers les dones

Divendres 16 de desembre de 2016 · 21 h · Sala d’actes
Concert de Nadal

Fotògrafs de l’Ateneu

La darrera secció incorporada a l’Ateneu,

constituïda l’any 2015.

Un grup de fotògrafs amb moltes ganes de

continuar gaudint i aprenent conjuntament amb l’art, la sensibilitat i la subtilesa de la llum. El

motiu d’aquesta secció ve donat per la necessitat, un cop finalitzats els tallers de fotografia de

l’Ateneu Santfeliuenc, de continuar tenint contacte amb els companys, la creativitat i per

descomptat la fotografia. Els objectius d’aquesta secció són: profunditzar molt més el sentit

artístic de la imatge, crear i potenciar un grup estable obert i multicultural amb el que poder

organitzar sortides, tallers, xerrades, exposicions… i trobar fòrmules ingenioses i creatives per a

desenvolupar qualsevol tipos d’activitat cultural.
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El 2016, Fotògrafs de l’Ateneu ha realitzat 7 activitats:

Diumenge 24 gener · Barcelona · 10.30 h – 14 h
Visita guiada al cementiri Montjuic

Diumenge 21 de febrer · Sant Feliu de Llobregat · 11 h
Ruta fotogràfica pel Sant Feliu modernista del s.XIX a càrrec d’Arrels Locals

Dissabte 9 d’abril · El Prat del Llobregat
Excursió fotogràfica al Delta del llobregat

Del 16 al 20 de maig · Vestíbul de l’Ateneu
Exposició de fotografies de les Festes de Primavera

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Divendres 10 de juny · de 21 a 23 h · Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei
Monogràfic d’iniciació a la fotografia nocturna pel solstici d’estiu

Dissabte 10 de setembre · Sant Feliu - Perpignan
WORLD PRESS PHOTO 2016
Sortida cultural-pedagògica dels membres de la secció Fotògrafs de l’Ateneu



Ateneu Santfeliuenc · Memòria del projecte d’activitats de cultura popular i tradicional 2016

18

Dia de l’Ateneu
Dia de l’Associacionisme Cultural

El Dia de l’Ateneu és una nova activitat que l’Ateneu ha dut a

terme el 2016 per tal de visibilitzar l’entitat a la ciutat i donar a

conéixer les activitats que s’hi realitzen. L’Ateneu ha sortit al

carrer, totes les seves seccions i grups d’activitat han fet una

mostra oberta i gratuïta al carrer perquè la ciutadania participi

i conegui l’entitat.

Aquesta activitat s’emmarca dins dels actes del Dia de

l’Associacionisme Cultural. El 27 de maig de 2014 el Govern

va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural

(DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en valor

el pes i la força de l’associacionisme cultural català.

La data rememora el 4 de juny de 1864 quan va començar el quart Festival Euterpe, organitzat

en format concurs per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció general de Josep Anselm Clavé.

El festival va durar tres dies i va representar el moment de màxima esplendor del moviment coral

d’en Clavé. La declaració s’emmarca en l’acompliment del Pla de l’Associacionisme Cultural que

impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’Ateneu Santfeliuenc està situat al centre de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Vidal

i Ribas. El diumenge 5 de juny, vem tallar l’accés als vehicles al carrer per muntar-hi un escenari,

carpes, barra de bar, taules...

Durant tot el matí, de 10 a 14 h, les seccions de l’Ateneu van fer una mostra de la seva activitat:

cada coral va fer una cantada, Dones amb veu va fer una performance poètica, la ContraBaix

Big Band va fer un petit concert, la Txarangada de l’Ateneu va animar el carrer i la USLA va fer

una visita guiada a l’exposició “Mar de poetes” amb el seu autor, Jordi Sarrate. Els Fotògrafs de

l’Ateneu van fer fotografies de totes les activitats d’aquest dia i, en els dies posteriors, les van

exposar al vestíbul de l’Ateneu.
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Diada de Sant Jordi
L’Ateneu participa amb diferents activitats i una

parada informativa i divulgativa a la Diada de

Sant Jordi, un cop més per donar-se a conèixer,

però també per sumar esforços perquè aquesta

festa ciutadana sigui activa i fomentar la cultura

popular i tradicional catalana.

El 2016  l’Ateneu Santfeliuenc ha estat present a

les activitats culturals en el marc de la Diada de

Sant Jordi de Sant Feliu de Llobregat amb el següents actes:

Dissabte 23 d’abril · De 9 a 19 h · Plaça de la Vila

Parada informativa de l’Ateneu
Signatura de llibres “La crisis, ¡qué cruz!” de Joan Zapatero
Parada de llibres de segona mà de la USLA
IV Marató poètica de Dones amb Veu

Diumenge 24 d’abril · 18.30 h · Sala d’Actes de l’Ateneu

Cantata de Sant Jordi de la Coral Crescendo
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Arteneu

El 2015 es va impulsar aquest el projecte Arteneu per crear un programa estable d’exposicions i

posar en contacte els santfeliuencs i santfeliuenques amb la creació artística, tant la que es fa a

Sant Feliu, com a la comarca. L’Aula de Cultura de l’Ateneu és una sala polivalent, però

especialment preparada per a realitzar exposicions. Aquestes mostres seran una eina de difusió

artística amb exposicions col·lectives i individuals que procuren abarcar diferents disciplines.

Els objetius del projecte Arteneu són: mostrar la creació d’artistes propers a la ciutadania; afegir

una dimensió social, diversificada i més interactiva que la sola contemplació de la producció

artística per part dels assistents; fomentar valors socials a través de l’art; potenciar l’art com una

forma d’integració i com a eina de creixement personal i social; obrir el projecte a diversos

col·lectius: infants, joves, dones i persones en situació de discapacitat o risc d’exclusió social; i

col·laborar amb altres entitats locals i comarcals i treballar en xarxa.

El 2016, l’Arteneu ha realitzat 6 exposicions a l’Aula de Cultura de l’Ateneu:
Del 4 al 21 de març
Pinzellades · Pintures de Nani Baltasar
De l’1 al 12 d’abril
Una mirada diferent · Pintures d’Antònia Alcay i ceràmiques de Carmen Latorre
Del 10 al 19 de maig
Pintando poemas · Pintura i poesia de Cristóbal Pintor
Del 16 al 30 de setembre
Rusalka · Gravats d'Abigail Rabal
Del 6 al 21 d’octubre
Abecedarius · Pintures de Pau Elias
Del 30 de novembre al 23 de desembre
Highlights, els meus millors moments · Fotografies de Lluís Remolà
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Activitats divulgatives
i de recuperació de la memòria històrica

Universitat Social Lliure Autogestionada - USLA
La Universitat Social, Lliure, Autogestionada

(USLA) va néixer l’any 2009 com una eina de

transformació cívica assentada en l’educació,

una universitat no convencional que no renuncia

a cap de les manifestacions del saber i del

conèixer i amb voluntat d’innovar en la millora de

la qualitat educativa i democràtica i ajudar a la

construcció d’una ciutadania crítica i activa, solidària i participativa.

Vinculada a la rica tradició educativa dels ateneus a Catalunya, la USLA s’incorpora a aquesta

tradició a través de l’Ateneu Santfeliuenc i posa en valor aspectes innovadors com és el de

treballar perquè totes les persones siguin conscients de quina és la seva realitat, aprenguin a

identificar les seves emocions i sentiments, a socialitzar la cultura des del respecte a la diferència,

a adquirir la competència de pensament i d’acció que ens permeti desenvolupar-nos amb

capacitat crítica en el món.

Des de llavors podem afirmar sense discussió que la USLA s’ha convertit en tot un referent a

l’hora d’animar el panorama cultural local, especialment pel que fa a les àrees de memòria

històrica i divulgació de la literatura.
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Després de set anys de funcionament de la Universitat Social, Lliure, Autogestionada (USLA)

com a secció de l'Ateneu Santfeliuenc, podem afirmar que ha aconseguit consolidar un nivell de

programació estable important, fidelitzar també l'assistència d'un nombrós grup de ciutadans i

ciutadanes a les activitats programades i convertir-se en altaveu d'inquietuds socials i culturals

dins el panorama cultural local. Indubtablement aquest fet ha incidit en la sol·licitud de nombroses

propostes de col·laboració a la USLA per participar en diferents iniciatives i esdeveniments tant

dins com fora de Sant Feliu de Llobregat, organitzats des d'espais i àmbits diversos.

Avui podem assenyalar que la nostra millora qualitativa en la programació pròpia ha estat

ascendent. En aquest sentit la nostra Memòria d'Activitats de l'any 2016 és un fidel reflex d'aquest

fet. Sense ànim de ser exhaustius volem fixar-nos en tres aspectes que d'aquesta Memòria es

deriven.

1.- Consolidació d'una programació estable

Al llarg de tot l'any desenvolupem els següents programes:

• Jornades sobre Pau i No-Violència (gener)

• Curs sobre Història de l'Art: Modernisme (gener - març).

• Memòria Democràtica (febrer): 80 aniversari del Front Popular (febrer)

• Setmana de la poesia (març)

• Seminari al voltant del nostre patrimoni (abril)

• Jornades sobre novel·la negra a Catalunya: "Vespres Negres a Sant Feliu" (maig)

• Jornades sobre Drets Humans a la Ciutat

Aquests programes estables han generat més de trenta-cinc activitats complementàries i han

estat convidades més de vint persones expertes en les matèries de la programació estable.

L'assistència i la participació cívica ha estat molt important, convertint-se molts sessions

d'aquests programes en autèntiques "àgores" i espais deliberatius

2.- Activitats diverses vinculades a l'actualitat

Al costat de la programació estable la USLA ofereix un conjunt de propostes culturals d'actualitat

o vinculades a l'anàlisi de problemàtiques diverses. Entenem que és important dialogar, construir

coneixement, debatre sobre aquelles problemàtiques sensibles per a la ciutadania.

Alguns exemples serien activitats desenvolupades sobre els acords del canvi climàtic, l’actualitat

política i social, la repercussió de la crisi en els serveis públics, les ciutats perifèriques

silenciades, el paper de la Xina en la geopolítica, etc.

Mantenim una línia d'exposicions també oberta i plural. Durant el 2016 hem organitzat quatre

exposicions: Nafarroa-1936-Navarra (febrer), La Xina: una mirada, dues realitats (abril), Mar de

poetes (juny), Camins de ferro travessant els ciutats (novembre).

Moltes d'aquestes activitats que la USLA organitza es deuen a demandes explícites de persones

concretes, grups i associacions. Durant l'any també hem rebut moltes demandes de col·lectius
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diversos per intervenir i col·labora en les seves activitats. Tota aquesta dinàmica ens ha permès

consolidar un grup estable que respectin les nostres activitats amb interès

3.- Una programació rigorosa i de qualitat

És fonamental tenir una programació estable, diversa i enganxada a la nostra realitat, però tan

important com això, és mantenir uns criteris rigorosos i de qualitat. Entenem que dins de les

nostres limitacions (de temps, econòmiques, humanes, ...) no hem de perdre de vista la

importància d'una programació seriosa i planificada. L'estructura organitzativa i tècnica de la

USLA treballa des del voluntariat social, però hem assumit que les activitats cal dotar-les del

màxim de professionalitat. Les persones a les que convidem com "docents" sempre intentem que

siguin experts en el tema. Només cal llegir els noms de les persones que intervenen en els

nostres actes per confirmar aquest fet.

El 2016, la USLA ha programat 39 activitats:

Dimecres 20 de gener · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
Raons per dir no a la guerra
Conferència-diàleg per la Pau i la No violència amb Arcadi Oliveres

Dijous 21 de gener · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
Desarmament i alternatives a la guerra
Conferència-diàleg per la Pau i la No violència amb Pere Ortega, centre Delàs

Dilluns 25 de gener · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
Modernisme a Catalunya · Curs d’història de l’art

Dimarts 9 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
La Cimera Mundial sobre el Canvi Climàtic, un acord incomplet?
Conferència amb Frederic Ximeno, biòleg i impulsor de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Del 12 al 25 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu
“Navarra – 1936 – Nafarroa”
Exposició de pintures de José Ramón Urtasun per la memòria dels assassinats, desapareguts i
masacrats pels horrors de l’Aixecament militar del 19 de juliol de 1936, mai seran oblidats.

Diumenge 14 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu · 13 h
Visita guiada a l’exposició “Navarra – 1936 – Nafarroa”
Amb la presència de José Ramon Urtasun, autor de la mostra.

Dimarts 16 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
Magister in Memoriam
Passi del documental de Josi Sierra Orrantia, presentat per Mauricio Rodríguez-Gastzaminza
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Dilluns 22 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
La construcció cultural i política dels Fronts Populars a Europa
Amb Oriol Pastor, expert en ciències polítiques.
Cicle de conferències sobre el Front Popular – Front d’Esquerres pel 80 aniversari de les
eleccions del 16 de febrer de 1936.

Dimarts 23 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
La construcció del Front Popular a Espanya i el Front d’Esquerres a Catalunya: resultats
electorals del 16 de febrer de 1936
Amb Queralt Solé, professora de la Universitat de Barcelona.
Cicle de conferències sobre el Front Popular – Front d’Esquerres pel 80 aniversari de les
eleccions del 16 de febrer de 1936.

Dimecres 24 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu · 19 h
El Front d’Esquerres i les eleccions del 16 de febrer de 1936 a Sant Feliu de Llobregat
Amb Josep M. Gelabert, historiador i arxiver.
Cicle de conferències sobre el Front Popular – Front d’Esquerres pel 80 aniversari de les
eleccions del 16 de febrer de 1936.

Diumenge 6 de març · Barcelona
Ruta  Domènech i Montaner
Hospital de Sant Pau,  Casa Thomas,  Palau Montaner,  Casa Lamadrid, Editorial Montaner i
Simon, Casa Lleó Morera,  Fonda España.

Dissabte 12 de març · Barcelona
Reus Modernista
Centre Gaudí, Institut Pere Mata, Casa Navàs, Casa Rull, Casa Gasull…

Dimarts 15 de març · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència-recital: “Al voltant de M. Mercè Marçal”
Amb Caterina Riba, Dones amb Veu i USLA

Diumenge 3 d’abril · Barcelona
Ruta Puig i Cadafalch
Trobada a les 9 h, a la Plaça de l’Estació de Sant Feliu
Visita guiada, modernisme a Barcelona: Casa Amatller, Casa Serra, Casa Terradas, Casa
Macaya, Casa Martí (Quatre Gats). Informació i inscripcions a la secretaria de l’Ateneu.

Dijous 7 d’abril · 18-20 h · Sala de Lectura de l’Ateneu
Un tastet de cal·ligrafia
Taller d’escriptura amb David Molins (Damoka)

Diumenge 17 d’abril · Barcelona
Ruta Gaudí
Trobada a les 9 h, a la Plaça de l’Estació de Sant Feliu
Visita guiada, modernisme a Barcelona:Torre Bellesguard, Pavellons Güell,  Col·legi de les
Teresianes,  Casa Batlló, Casa Milà, Casa Calvet, Palau Güell.

Dissabte 23 d’abril · de 9 a 19 h · Plaça de la Vila
Parada de Sant Jordi de la USLA de l’Ateneu

Dijous 28 d’abril · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
La Xina: una mirada, dues realitats
Conferència – diàleg amb Joan Ramón Armadàs, periodista i editor

Dilluns 23 de maig · 19 h · Ateneu Santfeliuenc
“Les diferents vessants de la protecció del patrimoni cultural”
Seminari sobre actualitat, reptes i noves propostes al voltant del nostre patrimoni
A càrrec d’Adam Picón, agent rural
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Dimecres 25 de maig · Ateneu Santfeliuenc
“La realitat mata”
Jornades sobre narrativa negra: Vespres negres de Sant Feliu de Llobregat
19 h · INAUGURACIÓ - “Delicte polític: del terrorisme d’estat a la corrupció”.
A càrrec del periodista santfeliuenc Toni Muñoz (RAC1) i el periodista Maiol Roger (El País)
que presentarà el seu llibre “Jordi Pujol, la gran familia” (Angle Editorial).
20.30 h · ASSAIG - Presentació del llibre “El Tribunal Constitucional contra Catalunya” (Llibres
del delicte) a càrrec de l’escriptor i alcalde de Vilassar de Mar Damià del Clot.

Dijous 26 de maig · Ateneu Santfeliuenc
“El teu veí és un criminal”
Jornades sobre narrativa negra: Vespres negres de Sant Feliu de Llobregat
19 h · NOVEL·LA - Marató d’autors de novel·la negra en català

“On mai creix l’herba” de Sebastiá Bennassar (Crims,cat)
“El enigma Honyadi” de Ignacio de Castro (Edicions Xandri)
“Qui em vol fer mal” de Xavier Vernetta (Saldomar)
“Mariona Cohen” de Gemma Artasu (Editorial Base)
“Els crims nostrats” de Diversos autors (Edicions Xandri)

20.30 h · TEATRE - Representació del rrelat “Bon cop de falç” de l’antologia de relats negres
“Els crims nostrats” (Edicions Xandri).

Divendres 27 de maig · Ateneu Santfeliuenc
“Et vigilem”
Jornades sobre narrativa negra: Vespres negres de Sant Feliu de Llobregat
19 h · XERRADA - “Espies de paper i de cel·luloide”. A càrrec d’Àngel  Comas, historiador i
periodista de cinema, i Anna María Villalonga que presentarà el seu últim llibre “La dona de
gris” (Llibres del delicte).
20.30 h · CLOENDA DE LES JORNADES – “Paraula d’espia!” Lectures criminals i reflexions
sobre l’espionatge amb els escriptors i periodistes Miquel Giménez i Joan Ramón Armadàs
21.30 h · GASTRONOMIA - Sopar de tapes i vins negres amb Crim-Tònics de postres

Dilluns 30 de maig · 19 h · Ateneu Santfeliuenc
“El Palau de la Torre Blanca: elements patrimonials i polèmiques polítiques”
Seminari sobre actualitat, reptes i noves propostes al voltant del nostre patrimoni
A càrrec de Jordi Jiménez, docent de la USLA
Inscripcions gratuïtes a la secretaria de l’Ateneu

Del 2 al 17 de juny · Aula de Cultura de l’Ateneu
Mar de poetes
Exposició de l’obra de Jordi Sarrate dedicada a Vicent Andrés Estellés, Miquel Desclot i Miquel
Martí i Pol. Inauguració el 2 de juny, a les 19 h, amb la intervenció d’Agustí Vilar i lectura de
poemes de “La fàbrica” de Miquel Martí i Pol · Horaris d’obertura: de dilluns a divendres, de 19
a 21 h. Dissabtes tancat. Diumenges, de 12 a 14 h.

Dilluns 6 de juny · 19 h · Ateneu Santfeliuenc
“Recerques arqueològiques a les coves del sud-oest del Llobregat”
Seminari sobre actualitat, reptes i noves propostes al voltant del nostre patrimoni
A càrrec de Pablo Martínez, membre del Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i
l'Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG)

Dijous 9 de juny · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Miquel Desclot comentarà i recitarà poemes de “Fantasies, variacions i fuga”
Activitat paral·lela a l’exposició “Mar de poetes”, de Jordi Sarrate

Dilluns 13 de juny · 19 h · Ateneu Santfeliuenc
“Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts”
Seminari sobre actualitat, reptes i noves propostes al voltant del nostre patrimoni
A càrrec de Núria Ricart, Doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i Professora
lectora del Departament d’Escultura
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Dimarts 14 de juny · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Recital de poemes de l’obra “Festes Llunyanes” de Vicent Andrés Estellés a càrrec de
Joan Anguera (actor)
Activitat paral·lela a l’exposició “Mar de poetes”, de Jordi Sarrate

Dimarts 18 d’octubre de 2016 · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Versos per a Federico
80 anys sense Lorca

Diumenge 23 d’octubre de 2016 · 8 h · Santa Creu d’Olorda
Sortida espeleo-arqueològica a la Cova de l’Or i visita al Museu de Molins de Rei
Preinscripcions a la secretaria de l’Ateneu Santfeliuenc, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Activitat per a persones amb un estat físic adequat (aproximació i entrada a la cova)

Divendres 4 de novembre de 2016 · 21 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Entrega de premis del XI Concurs Literari de Relat Breu El Laurel
Sopar i entrega de premis.

Diumenge 6 de novembre de 2016 · 10 h · Santa Creu d’Olorda
Itinerari geològic al voltant de Santa Creu d’Olorda, a càrrec d’E. Miquel
Sortida: esplanada de Santa Creu d’Olorda. Places limitades.
Organització: Arxiu Comarcal, Centre d’Estudis Comarcals, USLA i Arrels Locals

Dimarts 8 de novembre de 2016 · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VIII Jornades sobre drets humans a la ciutat
La ciutat i el dret a la igualtat d’oportunitats per a la ciutadania
“Les cares de l’exclusió: una aproximaxió a la realitat catalana”
Conferència a càrrec de J. Saura, adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya
Organització: USLA-Ateneu, AFAP

Dimecres 9 de novembre de 2016 · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VIII Jornades sobre drets humans a la ciutat
La ciutat i el dret a la igualtat d’oportunitats per a la ciutadania
“La ciutat inclusiva, generadora de drets i igualtat d’oportunitats”
Conferència a càrrec de la Dra. Carme Panchón, vicerectora de la UB
Organització: USLA-Ateneu, AFAP

Dijous 10 de novembre de 2016 · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VIII Jornades sobre drets humans a la ciutat
La ciutat i el dret a la igualtat d’oportunitats per a la ciutadania
“El compromís cívic i social en la lluita per la igualtat”
Taula rodona a càrrec Fundació ECOM, Plataforma contra el TTIP, grup d’investigació Copolis i
Solidança. Organització: USLA-Ateneu, AFAP

Dimarts 15 de novembre de 2016 · 19 h ·Aula de Cultura de l’Ateneu
Lluis Miquel Tuells: “Passió pel ferrocarril”
Inauguració de l’exposició: “Camins de ferro travessant les ciutats”

Dijous 17 de novembre de 2016 · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Lluis Miquel Tuells: “Passió pel ferrocarril”
“Incidencia del ferrocarril en l’economía i l’urbanisme de Sant Feliu de Llobregat”
Conferència a càrrec de Josep M. Gelabert

Dissabte 19 de novembre de 2016 · 9 h · Santa Creu d’Olorda
Recorregut pels camins històrics de Sta. Creu d’Olorda, a càrrec de J. Corregidor
Sortida: rotonda al final del pg. C. Vilardaga. Places limitades.
Organització: Arxiu Comarcal, Centre d’Estudis Comarcals, USLA i Arrels Locals

Diumenge 20 de novembre de 2016 · 13 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Visita guiada a l’exposició “Camins de ferro travessant les ciutats”
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Activitats divulgatives

El Bar Ateneu
El Bar Ateneu és el servei de bar de l’entitat, situat

a la planta baixa.

És l’espai de relació de totes les entitats que

conviuen a l’Ateneu i de totes les persones que hi

formen part. Un bar que, a la vegada, es relaciona

directament amb aquestes entitats i col·labora

amb elles en les seves activitats, ajudant-les en

la logística i serveis que el bar pot oferir. Però, a la vegada, el Bar Ateneu és en si mateix un

espai generador de cultura, com demostren les activitats que organitzen obertes a tota la ciutat i

en les que participen de forma activa les persones vinculades a tot el moviment associatiu de

l’Ateneu:

- Cicle de Músics Propers / Vermut musical: actuacions de petit format al bar de l’entitat a

càrrec de músics locals, que poden donar-se a conèixer a la ciutat o simplement compartir amb

amics i coneguts de la música en un ambient distès i agradable. Alguns d’aquests concerts, donat

el seu major format, s’han realitzat també a la sala d’Actes de l’Ateneu.

- Exposicions itinerants: el bar sempre acull a les seves parets exposicions de pintura o

fotografia, de temàtica variada. Diversos joves artistes locals han exposat la seva obra pictòrica

o fotogràfica a les parets del bar.

- Trobades literàries: el bar disposa d’un grup de tertúlia literària propi, que es troba cada mes

per parlar de narrativa, poesia... i que col·labora amb les activitats de la càtedra de literatura de

la USLA. El mateix grup de la tertúlia literària organitza, amb l’USLA, un concurs anual de

narrativa breu, obert a tothom. Amb els relats guanyadors i finalistes publiquen un llibre que

posen a la venda al públic.

- Altres activitats: activitats socials i lúdiques de caire divers: torneigs d’escacs, calçotades, Fira

Somiatruites (exposició de productes artesans), torneigs esportius per a entitats i particulars, etc.
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Algunes de les activitats que el Bar de l’Ateneu ha organitzat l’any 2016:

Dijous 21 de gener · Bar de l’Ateneu
Alba Pujol i Eugeni Muriel · Vermut musical

Diumenge 14 de febrer · Bar de l’Ateneu
La Mitja i la Mitjoneta · Teatre per a infants

Dimarts 1 de març · 19.30 h · Bar de l’Ateneu
Pintando poemas
Inauguració de l’exposició de pintures i poemes de Critóbal Pintor
Tot el mes al Bar de l’Ateneu

Diumenge 13 de març · 13 h · Bar de l’Ateneu
Concert vermut: Mark Duffy
Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat

De l’1 al 30 d’abril · Bar de l’Ateneu
Boas Ondas Photography
Exposició de fotografia de Nacho Delgado

Divendres 8 d’abril · 20 h · Sala d’exposicions de l’Ateneu
Volverás y serás rubia
Fi de gira de la presentació del llibre de l’Associació Literària La Mordida

Divendres 29 d’abril · 19 h · Pati de l’Ateneu
Inauguració de la terrassa del Bar de l’Ateneu
Concert de Surfin Trash Hero

Diumenge 22 de maig · 22 h · Bar de l’Ateneu
Retransmissió en pantalla gegant de la Final de la Copa del Rei

Els diumenges de maig (1/8/15/22/29) · de 12 a 14.30 h · Pati de l’Ateneu
DJ session's a la terrassa

Dissabte 2 de juilol · 19 h · Pati de l’Ateneu
Nada Bueno · Concerts a la terrassa del Bar de l’Ateneu

Del 15 de juny al 15 de juliol · Bar de l’Ateneu
Exposició fotogràfica “Disparos de punk” acompanyada de la presentació
del fanzine “PUNK (1976 - 2016) Quaranta anys de fúria”.

Dissabte 2 de juilol · 19 h · Pati de l’Ateneu
Nada Bueno · Concerts a la terrassa del Bar de l’Ateneu

Divendres 22 de juilol · 19 h · Pati de l’Ateneu
Orquestra Todopoderoso · Concerts a la terrassa del Bar de l’Ateneu

Divendres 29 de juilol · 19 h · Pati de l’Ateneu
Orquestrina Vents de Ball · Concerts a la terrassa del Bar de l’Ateneu
Diumenge 4 de setembre · 19 h · Pati de l’Ateneu
Hernan Genovesse (Tangos) · Concerts a la terrassa del Bar de l’Ateneu

Dimarts 20 de setembre · Bar de l’Ateneu
Mostra fotografica de Raúl Clemente

Divendres 4 de novembre · 21 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Entrega de premis del XI Concurs Literari de Relat Breu El Laurel
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Diumenge 6 de novembre · 12.30 h · Bar de l’Ateneu
Vermut musical

Diumenge 20 de novembre · 11 h · Bar de l’Ateneu
Vermut, fira i música
Mercat de segona mà, actuació de Dino Ratso i Jam session. Entrada lliure.

Diumenge 18 de desembre · 13 h · Bar de l’Ateneu
Fira Somiatruites i sorteig de la panera de Nadal

Altres activitats

Des de l’estructura pròpia i la Junta de l’Ateneu s’organitzen diferents activitats, gairebé sempre

buscant la complicitat d’altres entitats de la ciutat.

Societat d’il·lussionisme de Sant Feliu
Des de 2009 l’Ateneu Santfeliuenc te un conveni

de col·laboració amb la Societat d’Il·lusionisme

de Sant Feliu, cosa que ens ha permès gaudir

d’espectacles i mostres de màgia a l’Ateneu.

La Societat d’Il·lussionisme de Sant Feliu de

Llobregat (SIS) és una associació formada per

mags amateurs que treballa per difondre l’art de

la màgia a Sant Feliu i Catalunya.

L'il·lusionisme, també anomenat màgia més popularment, és l'art d'entretenir el públic mitjançant

il·lusions (trucs) misterioses i sorprenents, que creen en el públic la percepció que s'ha produït

quelcom d'impossible, talment com si l'artista tingués poders màgics o sobrenaturals. La il·lusió

que crea el mag és espectacle, però per tal de crear-la calen certes habilitats i moltes hores de

pràctica. Si se sap el truc, es perd tota la màgia i ja no té gràcia. La il·lusió, però, es crea utilitzant

tan sols mètodes naturals. El practicant d'aquest art misteriós rep el nom de màgic, prestidigitador

o il·lusionista. L'il·lusionisme és un dels espectacles més populars des d'antic i tradicionalment

s'emmarca en el circ o en les varietats del teatre.

La Junta de l’Ateneu aposta per aquesta feina i dona suport a la seva iniciativa perquè es puguin

dur a terme diferents espectacles d’il·lussionisme a la nostra ciutat, a més de cedir un espai per

a que els membres del SIS es reuneixin i assagin els seus espectacles, tots els dimecres a

l’Ateneu Santfeliuenc.
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El 2016, la SIS ha programat les següents activitats en el marc del conveni amb l’Ateneu:

Diumenge 5 de juny · tot el dia · Carrer Vidal i Ribas, Sant Feliu de Llobregat
Dia de l’Ateneu · Dia de l’Associacionisme Cultural

Diumenge 30 d’octubre · 21 h · Sala d’actes de l’Ateneu
Espectacle de la casatanyada / Halloween

Casal d’Estiu “Som Colles”
L’Ateneu Santfeliuenc també col·labora amb

l’Associació Tres Quarts de Quinze de Sant Feliu

de Llobregat per realitzar al 2016, per quart any

consecutiu, un Casal d’Estiu per a Infants a la

Pista de l’Ateneu on la temàtica i eix principal de

l’activitat és la Cultura Popular i Tradicional

Catalana i els nens i nenes aprenen sobre

castells, gegants i capgrossos i la resta

d’elements de les nostres festes populars tot

jugant i passant un estiu divertit. Aquest any el

casal ha estat obert des del 22 de juny fins al 29

de juliol, a diversos espais de l’Ateneu.

Activitats d’altres entitats als espais de l’Ateneu
A més a més de les seccions i activitats pròpies, l’entitat treballa amb d’altres entitats de Sant

Feliu per generar vies de col·laboració i intercanvi per a la generació d’activitats per a la ciutat.

Col·laboracions amb entitats locals com la Assemblea Nacional de Catalunya, Fet a Sant Feliu,

Òmnium Cultural, el Casal de la Dona..., fan encara més gran el volum d’activitats anuals que es

realitzen sota el paraigües de l’Ateneu.

Del 15 al 29 de gener · Aula de Cultura de l’Ateneu
Exposició del 50è aniversari de l’Agrupament Escolta Nostra Dona de la Salut (CAU)

Diumenge 6 de març · Sala d’actes de l’Ateneu
Creatures · Espectacle teatral ONCE

Dijous 10 de març de 2016 · Ateneu Santfeliuenc
Presentació del llibre "Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto" de Bernat
Gasull

Dijous 31 de març
Visita guiada a l’entitat per a la Casa d’oficis de Sant Feliu de Llobregat

21 d’abril · Aula de Cultura de l’Ateneu
Cicle de tertúlies Fetasantfeliu “Cooperativisme i actualitat”

22 d’abril · Aula de Cultura de l’Ateneu
Premi Memorial Josep Gaspà a CineBaix
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6, 7 i 8 de maig · Aula de Cultura de l’Ateneu
EXPOFIL · Exposició del Cercle Català de Col·leccionisme

24 de maig · Aula de Cultura de l’Ateneu
Cicle de tertúlies Fetasantfeliu “Periodisme i futbol”

Dissabte 28 de maig · 12 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
The Dressmaker (La modista) · L’hora del conte en anglès

Dissabte 28 de maig · 22 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Agnès de Déu de John Pielmeier

Divendres 10 de juny · Sala d’actes
Espectacle teatral de fi de curs de la Fundació Nou Camí

Diumenge 19 de juny · Sala d’actes
Espectacle teatral de fi de curs de La Cuina Teatre

Del 20 al 26 de juny · Aula de Cultura de l’Ateneu
Exposició de treballs dels tallers del Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat

Del 5 al 8 i de l’11 al 14 de juliol · Aula de Cultura de l’Ateneu
Escola d’estiu per a adults

Dissabte 1 d’octubre de 2016 · 20 h · Auditori del Palau Falguera
Poètica de la lluita

Divendres 18 de novembre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Entrega de premis del Concurs de Relat Breu per a Dones Joana Raspall del Casal de la
Dona de Sant Feliu de Llobregat

Dimarts 22 de novembre · Aula de Cultura de l’Ateneu
"Sant Feliu de Llobregat, una ciutat invisible?"
Fetasantfeliu organitza conjuntament amb Crític i l'USLA una tertúlia sobre realitats
metropolitanes amb Marc Andreu, Montse Santolino, Àngel Merino i Jordi Ferrer.

Dissabte 3 de desembre · 11.30 h (1r passi) 12.30 h (2n passi) · Sala d’Actes de l’Ateneu
L’hora del conte de Nadal
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4. Dades de públic, participants i usuaris
Tenim un volum de 120 activitats organitzades directament per l’Ateneu Santfeliuenc i les

seves seccions que, sumades a les 20 activitats a les que l’entitat dona suport, donen un total

de 140 activitats l’any 2016.

A més del personal de l’Ateneu, 7 treballadors, cada secció està formada per grups de persones

que, no només formen part de de les seccions, sinó que s’involucren en la realització de les

activitats. Així doncs, si sumem tant els cantaires, com membres de junta i organitzadors de cada

secció, arribem a unes 140 persones involucrades i no remunerades.

Dades d’assistència als concerts del Cicle Coral

Data Nom Assistència

05/02/16 Cor Vivaldi “Oh! Happy Night! 75 persones
29/05/16 Cor Ariadna amb el Cor 685 90 persones

06/11/16 Cor Canticela “Missa en la menor” 50 persones
11/12/16 Cor de cambra de Sant Cugat 30 persones

Assistència total: 245 persones / Assistència mitjanaper concert: 61 persones

Dades d’assistència a les activitats d’USLA
L’USLA ha realitzat set programacions estables que han generat més de trenta-cinc activitats

complementàries i han estat convidades més de vint persones expertes en les matèries de la

programació estable. L'assistència i la participació cívica ha estat molt important, convertint-se

molts sessions d'aquests programes en autèntiques "àgores" i espais deliberatius.

Dia de l’Ateneu
Valorem la participació al Dia de l’Ateneu molt positivament. El fet de fer actes al carrer fa que es

visualitzi l’activitat que per moltes persones queda amagada en el seu dia a dia. Vem tenir una

mitjana de públic als concerts de les nostres seccions d’unes 100 persones i, a més a més, molts

vianants de passada van poder assabentar-se del volum d’activitat que realitza la nostra entitat.

Celebració de la Diada
El 09 de setembre 2016 l'Ateneu Santfeliuenc, conjuntament amb Òmnium Cultural, va organitzar

un concert al Parc Nadal per celebrar la Diada.

300 persones van veure la ContraBaix Big Band i The Jazz People, un grup de joves músics de

Sant Feliu de Llobregat. Amb la cervesera local Roses de Llobregat, l'Ateneu va proporcionar

menjar i beguda per tothom a preus raonables.

En resum es pot considerar aquest esdeveniment exitós i repetible al proper any.
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5. Difusió i mitjans de comunicació
Per la difusió de les activitats l’Ateneu ha fet servir (a més dels tríptics, flyers, cartells i programes de mà en

activitats concretes) diversos instruments de comunicació generals, bàsics per a poder recollir i organitzar el

volum d’activitats.

La llengua catalana és l’adoptada per l’Ateneu Santfeliuenc tant en la organització interna com

en els suports de difusió de les activitats.

El lloc web de l’Ateneu
www.ateneusantfeliuenc.org

Una pàgina dinàmica que compta amb una agenda actualitzada que permet estar al dia de totes

les activitats organitzades des de l’Ateneu. La pàgina va estar reformada al setembre de 2013

per posar-la al dia i permetre una major flexibitat per a penjar notícies, activitats i vincular-les a

les xarxes socials.

El web de l’Ateneu té com a objectius comunicar de manera fàcil i clara què és l’Ateneu i l’activitat

que realitza. A més de ser un espai de comunicació per als socis i la ciutadania en general, també

ofereix serveis com les incripcions en línia i un intranet per a socis i entitats membres de l’AECIP

(Ateneu, Espai de Cultura i Participació).
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Un web responsiu, pensat perquè s'adapti a tot tipus de dispositius, que funciona amb un gestor

de continguts (WordPress) que permet la publicació de notícies, posts i gestió de l’agenda

directament pel personal de l'Ateneu. El disseny està pensat per donar prioritat al contingut i

usabilitat de manera clara i efectiva respectant la imatge de l'Ateneu.

El web incorpora un sistema de webshop que permet fer la inscripció de soci de l’Ateneu, en un

entorn segur, amb una passarel·la de pagament (TPV) del Banc Sabadell.

El web també té una part interna on els socis i sòcies i les entitats membres de l’AECIP poden

accedir a documents, descomptes, i als serveis personalitzats que ofereix l'Ateneu com, per

exemple, formularis de consulta amb una gestoria.

Compta també amb un formulari de contacte per a demanar informació i un formulari de

subscripció al butlletí “Altaveu digital” enllaçat a la plataforma “Mailchimp” per a la gestió

d’enviaments de newsletter.

Algunes dades estadístiques del web de l’Ateneu:

Visites totals any 2016: 19.465

Visites per mes

Mitjana de visites per dia: 53

Gen Feb Mar abr mai jun jul ago set oct nov des Total

2016 53 56 50 57 62 70 37 24 89 54 49 40 53

Referents
La majoria de visites provenen dels cercadors d’Internet (majoritàriament Google), però també

de les xarxes socials, Facebook i Twitter.  Altres fonts importants de visites al web de l’Ateneu

provenen d’altres pàgines com són contrabaix.com i fetasantfeliu.cat. Les campanyes de mail

enviades des de Mailchimp també reporten moltes visites al web de l’Ateneu, resultat de les

tasques de difusió.

Pàgina més visitada: ateneusantfeliuenc.org (“home”)

Enllaç més clicat: https://goo.gl/maps/xAoU4azkAWB2 (“com arribar”)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total

2016 1.633 1.626 1.543 1.721 1.929 2.090 1.154 729 2.662 1.675 1.477 1.226 19.465
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L’Altaveu

Una publicació mensual en paper amb notícies i

agenda d’activitats de l’Ateneu. Amb una tirada

d’uns 500 exemplars, es distribueix entre els socis

i sòcies de l’Ateneu, a més dels participants de les

seccions i activitats, i per diferents punts d’interès

de Sant Feliu.

L’Altaveu és una publicació petita i còmoda, que

permet tant portar-lo a la butxaca o a la cartera

doblegat, com penjar l’agenda d’activitats

desplegada a la nevera.

El desembre de 2016 es va editar L’Altaveu
número 122.

L’Altaveu Digital
Butlletí d’informació electrònic que s’envia a un mailing d’unes 700 adreces on figuren socis i

sòcies de l’entitat, associacions locals, mitjans locals i comarcals i altra gent interessada en rebre

informació que es pot subscriure a través dun formulari al web o a la secretaria. També és una

eina per a que els socis i sòcies amb problemes de visibilitat puguin estar al dia de les activitats

de l’Ateneu.

Els correus electrònics s’envien des del sistema Mailchimp que ens

permet mesurar l’impacte del correu electrònic enviat: % d’obertures,

nombre de clics... de cara a poder fer anàlisi i millores en l’enviament

dels següents correus electrònics.

A continuació detallem algunes dades recollides el 2016:

Correus enviats “Altaveu Digital”: 21
La periodicitat ideal de l’Altaveu digital és preferentment quinzenal, enviant així un mail a principis

i a mitjans de cada mes amb el butlletí amb les notícies i activitats de l’Ateneu i afegim notícies

destacades del moviment cultural i associatiu de la ciutat, especialment de les entitats que formen
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part de l’Ateneu, espai de cultura i participació, que estan cridades a fer-nos arribar les seves

agendes. De vegades el nivell d’activitat fa que s’enviin més o menys correus al mes i que la

periodicitat canviï.

Mitjana de subscriptors: 684
Al llarg de l’any 2016 hem augmentat les adreces del nostre mailing en més de 220 mails

Ratis d’obertura i percentatge de clics
Mitjana d’obertura per mail: 28,15% Mitjana de clics per mail: 4,58 %

A més de l’Altaveu digital també enviem correus amb informació d’activitats destacades així

com invitacions, sumant un total de  31 correus enviats el 2016.

Altaveu desembre 2 - promo nadal
Enviat 15 Dec 2016 1:40 pm
690 Subscriptors
26.3% Obertures
2.0% Clics
Altaveu desembre 2 - Cicle Coral
Enviat 07 Dec 2016 12:02 pm
690 Subscriptors
25.7% Obertures
1.5% Clics
Altaveu desembre 1
Enviat 01 Dec 2016 1:31 pm
692 Subscriptors
30.8% Obertures
4.9% Clics
Altaveu novembre 3
Enviat 23 Nov 2016 12:36 pm
687 Subscriptors
29.0% Obertures
1.7% Clics
Altaveu novembre 2
Enviat 11 Nov 2016 3:30 pm
688 Subscriptors
32.6% Obertures
6.3% Clics
Altaveu novembre 1
Enviat 02 Nov 2016 5:00 pm
690 Subscriptors
20.6% Obertures
6.5% Clics
Altaveu octubre 2
Enviat 17 Oct 2016 5:04 pm
690 Subscriptors
30.9% Obertures
5.1% Clics
Altaveu octubre 1
Enviat 04 Oct 2016 12:56 pm
695 Subscriptors
33.4% Obertures
5.3% Clics
Invitació Pau Elias
Enviat 03 Oct 2016 9:52 am
687 Subscriptors
28.2% Obertures
2.5% Clics

Altaveu setembre (copy 01)
Enviat 07 Sep 2016 11:25 am
687 Subscriptors
27.0% Obertures
1.5% Clics
Altaveu setembre
Enviat 02 Sep 2016 9:18 am
687 Subscriptors
28.8% Obertures
8.6% Clics
Altaveu juliol-setembre
Enviat 28 Jul 2016 10:41 am
689 Subscriptors
30.9% Obertures
8.8% Clics
Altaveu Juny-Juliol
Enviat 28 Jun 2016 11:14 am
680 Subscriptors
20.4% Obertures
6.8% Clics
Tallers setembre 2016
Enviat 17 Jun 2016 8:00 am
683 Subscriptors
35.5% Obertures
14.3% Clics
Altaveu Juny 1
Enviat 01 Jun 2016 12:43 pm
682 Subscriptors
22.3% Obertures
6.9% Clics
Invitació Mar de poetes
Enviat 30 May 2016 4:46 pm
682 Subscriptors
24.7% Obertures
1.3% Clics
Altaveu Maig 2
Enviat 23 May 2016 7:00 am
684 Subscriptors
25.8% Obertures
4.8% Clics
Ecos de sirenas
Enviat 20 May 2016 11:55 am
684 Subscriptors
26.3% Obertures
0.1% Clics
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taller de gospel
Enviat 11 May 2016 1:20 pm
684 Subscriptors
27.4% Obertures
2.5% Clics
Altaveu Maig 1
Enviat 06 May 2016 8:59 am
685 Subscriptors
30.6% Obertures
4.1% Clics
Altaveu Abril 2
Enviat 19 Apr 2016 10:59 am
683 Subscriptors
32.1% Obertures
4.9% Clics
Altaveu Abril 1
Enviat 31 Mar 2016 7:00 am
700 Subscriptors
33.1% Obertures
5.6% Clics
Invitació Zapatero
Enviat 05 Apr 2016 6:30 am
684 Subscriptors
31.3% Obertures
1.5% Clics
Altaveu Març 1
Enviat 04 Mar 2016 2:39 pm
699 Subscriptors
31.5% Obertures
4.7% Clics

Front Popular
Enviat 22 Feb 2016 1:13 pm
692 Subscriptors
28.3% Obertures
2.4% Clics
Navarra 1936
Enviat 10 Feb 2016 12:47 pm
679 Subscriptors
30.0% Obertures
3.8% Clics
Carnaval Cor Vivaldi
Enviat 03 Feb 2016 10:44 am
683 Subscriptors
29.5% Obertures
2.0% Clics
Altaveu Gener 2
Enviat 19 Jan 2016 9:50 am
696 Subscriptors
27.1% Obertures
4.0% Clics
Altaveu Gener 1
Enviat 02 Jan 2016 11:00 am
579 Subscriptors
24.3% Obertures
7.8% Clics

Xarxes socials
L’Ateneu té pàgina pròpia a Facebook (www.facebook.com/ateneusantfeliuenc) i també el

Twitter (@ateneusf) per a fer difusió del dia a dia de l’entitat.

Algunes dades:

731 seguidors totals a 31/12/2016

163 segidors nous el 2016 (creixement superior al de 2015)
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Perfil dels seguidors:

Procedència dels seguidors:

Sant Feliu de Llobregat 320
Resta de la comarca (Baix Llobregat) 97
Barcelona ciutat 175
Resta de Catalunya 51
Resta d’Espanya 8
Fora d’Espanya 4

1237 seguidors totals a 31/12/2016

179 segidors nous el 2016

Presència a mitjans aliens
A més d’aquests canals de comunicació i difusió propis, l’Ateneu distribueix la informació de les

seves activitats per a ser difosa als canals de comunicació de la ciutat, com l’On anem, que

publica l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, o el diari digital Fet a Sant Feliu, així com mitjans

comarcals com ElBaix.cat. També enviem o publiquem directament la nostra agenda d’activitats

al mateix Fet a Sant Feliu, al web de la Federació d’Ateneus de Catalunya o a l’agenda de la

Generalitat de Catalunya.

El diari local Fet a Sant Feliu ha publicat el 2016 69 notícies fent referència a

l’Ateneu Santfeliuenc, a les seves activitats, tant pròpies com de les seves

seccions. A més també a publicat diverses galeries fotogràfiques de les

nostres activitats.

28-12-2016 Traca de concerts en un 2017 per emmarcar (innocentada)

16-12-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

14-12-2016 Quatre concerts solidaris a Sant Feliu per aquest cap de setmana
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09-12-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana

09-12-2016 El Cor de Cambra de Sant Cugat tanca el Cicle Coral 2016

02-12-2016 9 propostes per al cap de setmana!

25-11-2016 10 propostes per al cap de setmana!

22-11-2016 Ernesto Aurignac Quintet, jazz d'avantguarda a l'Ateneu

18-11-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

17-11-2016 La Coral Crescendo fa un pas endavant amb el concert "País Petit"

17-11-2016 Sant Feliu de Llobregat, una ciutat invisible?

15-11-2016 L’home que mirava els trens

09-11-2016 La responsabilitat de la ciutat i la seva ciutadania

07-11-2016 Jornades dels Drets Humans a la Ciutat: per una societat més justa

04-11-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

03-11-2016 La francesa Mathilde Toussaint porta el jazz a l'Ateneu

28-09-2016 Les IV Jornades d'Ecologia i Cooperació busquen alternatives sostenibles

28-09-2016 El debat sobre la fàbrica Sànson està viu

23-09-2016 7 propostes per aprofitar el cap de setmana!

16-09-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

09-09-2016 5 maneres de gaudir la Diada de Catalunya

06-09-2016 La Diada s'avança a Sant Feliu amb un concert de la ContraBaix Big Band

31-08-2016 5 plans per aprofitar el cap de setmana!

20-07-2016 Últims dies per veure la Mostra TransArt

06-07-2016 E-mocions al ple de juny

04-07-2016 La TransArt creix en participants i espais en la seva cinquena edició

01-07-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

28-06-2016 Ple posteleccions amb temes d'actualitat sobre la taula

17-06-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

13-06-2016 L'exposició "Disparos de punk" celebrarà el 40è aniversari d'aquest fenomen musical

10-06-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

10-06-2016 Sis personatges per explicar la història de Sant Feliu

06-06-2016 L’USLA apropa a Sant Feliu una exposició de l’artista Jordi Sarrate

03-06-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

01-06-2016 L'Ateneu surt al carrer

31-05-2016 El jazz de Giulia Valle Trio arriba a l'Ateneu

27-05-2016 El Cor Ariadna i el Cor 685 actuen diumenge al Palau Falguera

23-05-2016 Una aproximació al gènere criminal amb els "Vespres Negres a Sant Feliu"

20-05-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

20-05-2016 L'USLA engega un seminari sobre difusió i protecció del patrimoni local

19-05-2016 Fetasantfeliu organitza una tertúlia sobre periodisme i futbol

13-05-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

04-05-2016 Guia musical de les Festes de Primavera

29-04-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

22-04-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana de Sant Jordi!

22-04-2016 Les cooperatives planten cara als gegants del sistema financer

19-04-2016 La música negra de The Sey Sisters arriba aquest dissabte a Sant Feliu
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19-04-2016 La Coral Crescendo presenta "La llegenda de Sant Jordi" a l'Ateneu

18-04-2016 Fetasantfeliu organitza una tertúlia amb Fiare Banca Ètica, Som Energia i Eticom

08-04-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

08-04-2016 Joan Zapatero: “Hem de complir els drets humans, no posar creus a tot arreu”

07-04-2016 Un llibre de relats, una idea boja i una furgoneta

01-04-2016 7 propostes per aprofitar el cap de setmana!

18-03-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

14-03-2016 Poesia cada dia

11-03-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

11-03-2016 “Amb ulls de dona”, una exposició col·lectiva d’artistes santfeliuenques

11-03-2016 Jacint Verdaguer i el seu viatge a la muntanya Maleïda

10-03-2016 Leila porta el soul més personal al cicle ContraBaix

07-03-2016 La Setmana de la Poesia més musical

04-03-2016 10 propostes per aprofitar el cap de setmana!

01-03-2016 Guia d'activitats del Dia Internacional de les Dones

19-02-2016 L'USLA organitza unes jornades pel 80è aniversari del triomf electoral del Front Popular

15-02-2016 Inaugurada l'exposició 'Navarra-1936'

12-02-2016 10 propostes pel cap de setmana!

21-01-2016 Arcadi Oliveres carrega contra el negoci de la guerra en les jornades per la pau

19-01-2016 Dos convidats de luxe a les jornades per la pau i la no-violència

14-01-2016 5 propostes per aprofitar el cap de setmana

11-01-2016 ContraBaix comença l'any amb ritmes del carib

El portal d’informació comarcal elbaix.cat el 2016 ha publicat 2

entrades relacionades amb Activitats de l’Ateneu Santfeliuenc

febrer 16, 2016

Una exposició recorda a Sant Feliu, les víctimes de l’Aixecament militar del 19 de juliol de 1936

gener 17, 2016

El desarmament i el no a la guerra, eixos de les Jornades per la Pau i la No Violència que organitza

l’USLA a Sant Feliu


