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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 (Coral Infantil Tic Tac, Coral Crescendo, Cor de l’Ateneu, Cor 685, USLA, Dones
amb Veu, Escola de famílies) 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 donar suport 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’entitat 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, disposa del Bar Ateneu, el centre de trobada de la
majoria d’entitats i generador a la vegada d’oferta cultural. Així doncs, l’Ateneu Santfeliuenc és
avui en dia 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 com per la seva tasca
catalitzadora de les activitats de 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 farà 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; Lina Malagarriga, secretària; Lluís Valls, tresorer i Carme
Abella, 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.
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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 2015 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
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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 desenvoluparles a Sant Feliu de Llobregat.

3.1 Les seccions de l’Ateneu
 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 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 una dotzena 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 2015 per Assumpta Cribillers i Escolà, llicenciada en Piano i Cant al
Conservatori del Liceu de Barcelona i directora d’altres corals com la Coral Ressons i la Coral
Collserola, i des del mes de setembre, per Ana Yanini, soprano titulada del conservatori superior
Òscar Esplà d’Alacant. La junta del Cor està presidida per M. Antònia Bigas.
El 2015, el Cor de l’Ateneu ha realitzat les següents activitats:
Dissabte 10 gener · Martorelles
Cantada del Cor de l’Ateneu
Diumenge 15 de març · 18.30 h · Casal de Cultura Robert Brillas. Esplugues de Llobregat
XXX MUSICORAL DEL BAIX LLOBREGAT
Concert de les corals Societat Coral La Perdiu, del Papiol, Coral Contrapunt, d’Abrera,
S.C.C. La Coloma, d’Esplugues i el Cor de l’Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de
Llobregat.
Organitza: Coral Sons i Veus, d’Esplugues
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Diumenge 5 d’abril · Pel matí als carrers de Sant Feliu
Cantada de Caramelles del Cor de l’Ateneu
Dissabte 11 d’abril · Pel matí als carrers de Sant Feliu
Cantada de Caramelles del Cor de l’Ateneu
Diumenge 12 d’abril · Pel matí als carrers de Sant Feliu
Cantada de Caramelles del Cor de l’Ateneu
Cantada a l’Ajuntament a les 13 h
Dissabte 18 d’abril · Pel matí als carrers de Sant Feliu
Cantada de Caramelles del Cor de l’Ateneu
Diumenge 10 de maig · 12 h · Auditori del Palau Falguera · Sant Feliu de Llobregat
Concert de Caramelles de Festes de Primavera
Amb la participació del Cor de l’Ateneu
Dilluns 1 de juny · 11 h · La Salut · Sant Feliu de Llobregat
Actuació del Cor de l’Ateneu a l’Aplec a la Salut
Cançons: El got de vi - Les Roselles - El món seria més feliç - Al·leluia
Diumenge 28 de juny · 8 h · Sant Feliu de Llobregat - Sant Sadurní d’Anoia
Visita a les Caves Freixenet i dinar buffet lliure de marisc
Organitza’t pel Cor de l’Ateneu, obert a tothom!
Informació i inscripcions el dimecres a partir de les 18 h a l’Ateneu Santfeliuenc
Diumenge 25 d’octubre
Sortida a Montserrat
Cantada a la Basílica i dinar
Organitzada pel Cor de l’Ateneu, oberta a tothom.
Sortida de la Plaça de l’Estació a les 8 h.
Divendres 11 de desembre
Concert de Nadal de les seccions de l’Ateneu
Amb la participació del Cor de l’Ateneu, la Coral Crescendo, la Coral Tic Tac, el Cor 685 i
Dones amb veu.
Sala d’Actes de l’Ateneu · 19 h
Donatiu d’aliments per a la Creu Roja
Diumenge 27 de desembre · 18.30 h
Trobada de Corals
Amb la participació del Cor de l’Ateneu
Auditori del Palau Falguera
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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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 i, a la
vegada, treballa en la difusió general del cant coral a Sant Feliu de Llobregat organitzant activitats
paral·leles com tallers, cicles de música coral…

Treballa sota la direcció d’Isabel Mantecón i amb una junta de voluntaris presidida per Jordi
Losada.

El 2015, el la Coral Crescendo ha realitzat les següents activitats:
Diumenge 28 de juny · 19 h · Sala d’actes de l’Ateneu · Sant Feliu de Llobregat
Concert d’estiu de la Coral Crescendo
Divendres 11 de desembre
Concert de Nadal de les seccions de l’Ateneu
Amb la participació del Cor de l’Ateneu, la Coral Crescendo, la Coral Tic Tac, el Cor 685 i
Dones amb veu.
Sala d’Actes de l’Ateneu · 19 h
Entrada solidària: donatiu d’aliments per a la Creu Roja

 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 2015 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 forma part del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i 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
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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.
El 2015, el la Coral Infantil Tic Tac ha realitzat les següents activitats:
Dimecres 17 de juny · 19 h · Sala d’actes de l’Ateneu · Sant Feliu de Llobregat
Concert de fi de curs de la Coral Infantil Tic Tac de l’Ateneu
Divendres 11 de desembre
Concert de Nadal de les seccions de l’Ateneu
Amb la participació del Cor de l’Ateneu, la Coral Crescendo, la Coral Tic Tac, el Cor 685 i
Dones amb veu.
Sala d’Actes de l’Ateneu · 19 h
Entrada solidària: donatiu d’aliments per a la Creu Roja

 Cor 685
El Cor 685 és una nova secció de l’Ateneu
Santfeliuenc, incorporada a principis de 2015,
formada per nois i noies joves, i completant així
tot el ventall d’edats de les coral de l’Ateneu.
Està dirigida 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 AULES amb Susanna Domènech, Sergi Cuenca i Daniel Anglès. Actualment rep classes
de cant modern de la professora Yasmina Azlor. Són 7 sopranos, 7 contralts, 6 tenors i 6 baixos.
I la seva junta organitzativa està formada per Alea Ardanuy, Laia Solsona, Carme Verdoy i Helena
Verdoy.
El 2015, el Cor 685 ha realitzat les següents activitats:

Diumenge 21 de juny · 19 h · Sala d’actes de l’Ateneu · Sant Feliu de Llobregat
685 Espiritual
Concert del Cor 685 amb la participació dels alumnes del Taller de Cant de l’Ateneu
Entrada lliure
Divendres 11 de desembre · 19 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Concert de Nadal de les seccions de l’Ateneu
Amb la participació del Cor de l’Ateneu, la Coral Crescendo, la Coral Tic Tac, el Cor 685 i
Dones amb veu.
Entrada solidària: donatiu d’aliments per a la Creu Roja
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Divendres 18 de desembre · 19.30 h
Concert del Cor 685 i el Cor Vilassons de Vilassar de Mar
Sala d’actes de l’Ateneu
Dissabte 20 de desembre · 18.30 h
Concert del cor Vilassons de Vilassar de Mar i el Cor 685 de l’Ateneu Santfeliuenc
Vilassar de Mar

 Cicle Coral
El Cicle Coral és una iniciativa impulsada per la
Coral Crescendo i la Coral Tic Tac de l’Ateneu
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.
Pel Cicle hi 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… Enguany el Cicle Coral ha celebrat la seva vuitena edició.

El bon criteri a l’hora de programar i la implicació de les dues corals en el projecte han estat
claus en l’èxit d’aquest cicle, que ja podem dir que és una nova activitat de difusió musical
consolidada a la nostra ciutat, amb una gran qualitat en els concerts i una mitjana d’assistents a
les actuacions al voltant del centenar de persones per concert, comptant totes les edicions.

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 sis 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 d’una vintena de 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.

El 2015, el Cicle Coral ha realitzat les següents activitats:
Diumenge 8 de març · 18.30 h · Auditori del Palau Falguera
Mezzos grup vocal
Diumenge 19 d’abril · 18.30 h · Auditori del Palau Falguera
Pax – Cor de Cambra
Diumenge 18 d’octubre
Cor Geriona · Instants
Auditori del Palau Falguera · 18.30 h
Dissabte 19 de desembre
Els Pastorets d’Albert Guinovart · Cor Vivaldi
Auditori del Palau Falguera · 19 h
9

Ateneu Santfeliuenc · Memòria del projecte d’activitats de cultura popular i tradicional 2015

Concert ContraBaix / Cicle Coral
Aquest concert va haver de cancel·lar-se per motius aliens a la organització, i relacionats amb
les eleccions del 20 de desembre.

 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.

El 2015, la USLA ha programat les següents activitats:

Del 9 al 25 gener · Aula de Cultura de l’Ateneu
Crònica occipital
Exposició de pintures de Sento Masià. De dilluns a divendres de 19 a 21 h. Inauguració
divendre 9 a les 19.30 h.
El diumenge 25, a les 13 hores, es farà una visita guiada de l’exposició.
Dimarts 13 gener · 19 h · Aula D de l’Ateneu
Mitologia i art
Inici del curs d’història de l’art. 23 sessions a càrrec de Manel Fernández. Els dimarts i els
dijous, de 19 a 20 h.
Dimecres 21 gener · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
L'encaix i el desencaix (300 anys de relacions Polítiques)
Conferència diàleg a càrrec d’Antoni Tortajada.
Presentació del llibre: "300 La història contínua" d’A. Cabré, Josep Fontana, Jordi Maluquer de
Motes, August Rafanell, Borja de Riquer i Manel Risques. Ed. Rosa dels Vents.
Dimarts 27 gener · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
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Jornades per la Pau i la No Violència
Les violències a Amèrica Llatina
Conferència i presentació de llibre a càrrec de Pere Ortega

Dijous 29 gener · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Jornades per la Pau i la No Violència
Conflictes al món àrab (Iraq i Síria), el grup armat Estat Islàmic i paper de les
potènciesoccidentals
Conferència a càrrec d’Alejandro Pozo
Dijous 5 febrer · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Jornades: Nous moviments Socials
Presentació del llibre “Política de lo real: nuevos movimiento sociales y subjetividad”
Ediciones S&P, Barcelona 2014
Presenta Jordi Jiménez, docent de la USLA
Intervé Rithée Cevasco, sociòloga i psicoanalista.
Dijous 12 febrer · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Jornades: Nous moviments Socials
Conferència – diàleg: “Moviments socials després del 15 M: les relacions entre
movimients socials i política”
Presenta Ángel Merino, docent de la USLA
Intervé Enric Prat, profesor de la UAB, expert en el anàlisi dels moviments socials, membre dels
consells editorials de les revistes Sin Permiso i Viento Sur
Dijous 19 febrer · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Jornades: Nous moviments Socials
“Coneixent els nous moviments socials i els seus camps d’acció transformadora”
Taula rodona amb la plataforma Aigüa és Vida, l’Aliança contra la pobresa energética, PAH
Sant Feliu de Llobregat, Assemblea d’Aturats, entre d’altres.
Modera Xavier Sánchez, representant d’AFAP
Del 10 al 19 de març · Aula de Cultura de l’Ateneu
20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR
Exposició: Ovidi, 20 anys de vacances
Inauguració dimarts 10, a les 20 h.
Dimecres 11 de març · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR
Documental: “Ciutadà Ovidi” del director Felip Solé i diàlegs sobre Ovidi Montllor a càrrec de
Sento Masià i Angel Merino.
Dijous 12 de març · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR
“Ovidi Montllor, ciutadà compromès amb el país i la seva gent”
Conferència a càrrec d’Ignasi Riera
Divendres 13 de març · 22 h · CineBaix
20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR
“Furtivos”
Cinefòrum soble al pel·lícula de J. L. Borau presentat per Israel Ruiz
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Dissabte 14 de març · 21.30 h · Auditori del Palau Falguera
20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR
Jordi Gil & Munchaüsen Band
Concert homenatge a Ovidi Montllor.
Dijous 26 de març · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
SETMANA DE LA POESIA A SANT FELIU DE LLOBREGAT
Homenatge a Francesc Garriga i Barata, poeta.
Presentació del documental “Una ombra al sol. Francesc Garriga, poeta”. Lectura de poemes.
Dimarts 14 d’abril · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Catalunya en transició
Inauguració de l’exposició. Romandrà oberta fins el diumenge 26 d’abril.
Dijous 16 d’abril · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
De la Transició admirada a la Transició contestada
Conferència a càrrec de Carles Martínez, historiador.
Dimarts 12 de maig · 19 h · Torre del Roser · Sant Feliu de Llobregat
Prehistòria i Antiguitat a Sant Feliu
Conferència a càrrec de Jordi Jiménez Zamora
Organitza: Biblioteca Montserrat Roig / USLA
Dissabte 6 de juny · Matí · Sant Feliu de Llobregat - El Carmel (Barcelona)
Visita als espais patrimonials del Turó de la Rovira (MUHBA)
Sortida a les 8.30 h de la estació de RENFE. Visita guiada per Jordi Amigó, historiador i docent
USLA. Preinscripció a la secretaria de l’Ateneu
Divendres 19 de juny · 20.30 h · Els Pagesos · Sant Feliu de Llobregat
Rock and Roll High School
Música local dels anys 80 i 90
Dissabte 20 de juny · Sant Feliu de Llobregat - Portbou
Visita a El Coll de Belitres (pas fronterer cap a l’exili) i la Ruta Walter Benjamin
Sortida a les 7.30 h. de la plaça de l’estació de RENFE
Dijous 17 de setembre · Sala Els Pagesos · 20.30h
Low Llobregat Rock & Roll High School
Acte inicial. Primera sessió del curs dedicada a la música Reggae amb especialistes locals del
gènere i dj's.
Dijous 1 d’octubre · Sala Els Pagesos · 20.30 h
Low Llobregat Rock’&’Roll High School
Psicodèlia amb Oriol Serna (Els Navegants) + A. Villanueva (Tulià) + J.M. Escrihuela
(periodista) i concert amb T. Rexmania
Del 15 d’octubre al 30 d’octubre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Levantándole arrullos a la tierra
Exposició d’escultures (forja/ferro) de Francisco Gracía Lasaosa
Inauguració dia 15 d’octubre, a les 19.30 h.
Del 19 d’octubre al 16 de novembre
2a Edició del Curs d'Arqueologia Comarcal
Els orígens de Sant Feliu: de la Prehistòria fins a l'Antiguitat
Dijous 22 d’octubre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència sobre Pablo Gargallo
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Activitat complementària a l’exposició Levantándole arrullos a la tierra
Dijous 22 d’octubre · 20.30 h · Sala Els Pagesos
Low Llobregat Rock’&’Roll High School
Punk amb R. Núñez i J. Jiménez . Concert amb The Kapitats, Nada Bueno i A Bote Pronto
Diumenge 25 d’octubre · 13 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Visita guiada a l’exposició Levantándole arrullos a la tierra
Amb la presència de l’escultor Francisco García Lasaosa
Dijous 29 d’octubre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Sant Feliu de Llobregat, la ciutat literaria.
Coneguem a Joan Ribas, home de teatre.
Dijous 29 d’octubre · 20.30 h · Sala Els Pagesos
Low Llobregat Rock’&’Roll High School
Cinema Documental amb “Venid a las cloacas. La historia de la Banda Trapera del Río.”
Dijous 12 de novembre · 20.30 h · Sala Els Pagesos
Low Llobregat Rock'&'Roll High School
Sessió n. 5 "Música electrònica"
Divendres 6 de novembre · 21 h · Sala Ibèria
“Música per la identitat” Microguagua, Muyayo i The Penguins
Entrades a la venda al Bar de l’Ateneu. Preu de les entrades: 5 €
Divendres 13 de novembre · 21 h · Bar de l’Ateneu
Presentació de la desena antologia de relats breus i l’entrega de premis del Concurs
literari de relat breu El Laurel
Dissabte 21 de novembre
Sortida cultural al jaciment - museu de Sant Miquel d'Olérdola
Museu Arqueològic de Catalunya
Visita guiada amb Núria Molist, conservadora del MAC i arqueòloga.
Sortida de 8 h de la Plaça de l’Estació
Dimarts 24 de novembre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VII JORNADES DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT “LA CIUTAT I EL DRET D’ASIL I REFUGI”
“Marc jurídic del dret d’asil i refugi. La responsabilitat dels estats i les institucions”
A càrrec de David Bondia, professor titular de Dret internacional públic de la UB.
Dimecres 25 de novembre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VII JORNADES DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT “LA CIUTAT I EL DRET D’ASIL I REFUGI”
“La conflictivitat a l’Orient Mitjà, Síria i els refugiats”
A càrrec d’ Antoni Segura, Catedràtic de Història Contemporània de la UB
Dijous 26 de novembre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VII JORNADES DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT “LA CIUTAT I EL DRET D’ASIL I REFUGI”
“Les ciutats compromeses amb el dret d’asil i refugi. L’experiència de Barcelona”
A càrrec de Manel Vila, Director d’Internacional i Cooperació de l’Àrea Metropolitana, i Xavier
Sánchez, membre del Consell Municipal de Solidaritat de Sant Feliu.
Dijous 26 de novembre · 20.30 h · Sala Els Pagesos
Low Llobregat Rock'&'Roll High School
Sessió n. 6 "Música Indie"
Divendres 27 de novembre · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
VII JORNADES DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT “LA CIUTAT I EL DRET D’ASIL I REFUGI”
“Geopolítica actual, proliferació de camps de refugiats i desplaçament de les persones
refugiades”
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A càrrec de Carlos Boggio, expert en persones refugiades i repatriades
Dijous 3 de desembre · 20.30 h · Sala Els Pagesos
Low Llobregat Rock'&'Roll High School
Sessió de Cloenda amb "L'escena musical a Sant Feliu avui dia"

 Dones amb veu

Des de novembre de 2012, l’Ateneu Santfeliuenc
compta amb aquesta 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 música i la poesia en els seus espectacles, col·laborant amb altres grups com la Coral
Crescendo i incorporant la música en directe en els seus espectacles. També tenen molta cura
per oferir una posada en escena molt treballada per transmetre amb més força el contingut poètic.
El 2015, Dones amb veu ha realitzat les següents activitats:

Dissabte 7 de març · 19 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Vengo desde el ayer
Interpretació d’aquest poema de la poetessa Jenny Londoño i col·loqui sobrel’espectacle.
Dissabte 21 de març · 19 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
SETMANA DE LA POESIA A SANT FELIU DE LLOBREGAT
Què és poesia...?
Tu ets poesia, un sentiment, una emoció, un lloc, la meva veïna, un record, una rosa... Tot el
que ens envolta, la vida. Tot amanit amb paraules.
Performance poètica amb Dones amb Veu i acompanyament musical de Gerard Ranchal.
Dijous 23 d’abril · de 9 a 19 h · Plaça de la Vila
III Marató poètica
Divendres 18 de setembre · 19.30 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Nits d’estiu. Poetes de Sant Feliu
Primera edició 2015. Poemes de Joana Raspall, Agustí Vilar, Quique Iriarte i Roger Anguita.
De l’1 al 8 d’octubre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Exposició col·lectiva fotogràfica haikus de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Recital de poesia i música a càrrec de Dones amb Veu i Gerard Ranchal.
Inauguració a les 19.30 h.
Divendres 13 de novembre · 19.30 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Performance poètica amb música i dansa “Los versos del capitán” de Pablo Neruda
A càrrec de Dones amb Veu i Roger Anguita (Aedo) i la música de Gerard Ranchal.
Divendres 11 de desembre · Sala d’Actes de l’Ateneu · 19 h
Concert de Nadal de les seccions de l’Ateneu
Amb la participació del Cor de l’Ateneu, la Coral Crescendo, la Coral Tic Tac, el Cor 685 i
Dones amb veu.
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Entrada solidària: donatiu d’aliments per a la Creu Roja

 Fotògrafs de l’Ateneu
Nova secció 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 desomptat 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.
El 2015, Fotògrafs de l’Ateneu ha realitzat diverses sortides per practicar fotogradia així com
també ha realitzat vàries conferències-màster class amb monogràfics de fotògrafs professionals.

Dimecres 8 d’abril
Monogràfic amb Jordi Martínez.
Divendres 12 de juny
Sortida a Sant Pere Martir, Esplugues de Llobregat. Fotografia nocturna.
Dimarts 22 de setembre
Monogràfic amb Jonatan Fernández. Noves tecnologies.
Dimecres 30 de setembre
Monogràfic amb Lluis Remolà.
Dimecres 7 d´octubre
Monogràfic amb Àlex Mirò.
Dissabte 24 d’octubre
Sortida a la Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló.
Dissabte 28 de novembre
Sortida als búnkers d’Horta, Barcelona.
Dimecres 9 de de desembre
Sortida al Barri Gòtic, Barcelona.
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 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: 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.
Algunes de les activitats que el Bar de l’Ateneu ha organitzat l’any 2015:
Dissabte 3 gener · 13 h · Bar de l’Ateneu
Vermut de Reis
Amb degustació de caves i l’actuació d’Extrapolar.
Dimecres 14 gener · 20 h · Bar de l’Ateneu
Inauguració de la mostra de pintures de Daniel Baltazar
Dijous 5 de març · 19.30 h · Bar de l’Ateneu
Inauguració de la mostra d’ilustracions de Mr. Bernad
Dissabte 21 de març · 13 h · Bar de l’Ateneu
SETMANA DE LA POESIA A SANT FELIU DE LLOBREGAT
"Don Carlos y la Muerte" de Juan Martín Cabello
Vermut-teatre a càrrec de Fora de text
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Dimecres 25 de març · 20 h · Bar de l’Ateneu
SETMANA DE LA POESIA A SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tast de vins i poesia, maridatge entre grans vins i lletre catalanes
Dissabte 18 d’abril · 18 h · Restaurant pedagògic del Palau Falguera · Sant Feliu de Llobregat
La Cuina de les roses
Demostració en directe del plat del Bar de l’Ateneu
Dissabte 2 de maig · 18 h · Pati de l’Ateneu · Sant Feliu de Llobregat
Inauguració de la terrassa del Bar de l’Ateneu
Amb concert i sorpreses
Diumenge 31 de maig · 14 h · Pati de l’Ateneu · Sant Feliu de Llobregat
Asado popular
Diumenge 12 de juliol · A partir de les 17 h · Terrassa del Bar de l’Ateneu
2a trobada d’intercanvi i segonamà. Mercat l’Andròmina.
Mercat-música en viu, espectacles per a nens…
Dissabte 1 d’agost · 21 h · Terrassa del Bar de l’Ateneu
Cicle de músics propers Fasters than words
Dissabte 8 d’agost · 21 h · Terrassa del Bar de l’Ateneu
Cicle de músics propers The frampton’s band
Diumenge 4 d’octubre · 13 h · Terrassa del Bar de l’Ateneu
Asadazo familiar
Acomiadem la terrassa del Bar de l’Ateneu amb una barbacoa argentina, amb música i
sorpreses
Dissabte 17 d'octubre · 13 h · Pati interior de l’Ateneu
Vermut-cançò amb Dino Ratso, cantautor
Dissabte 31 d'octubre · 13 h · Pati interior de l’Ateneu
Vermut-musical amb Green & Seeglers Band
Divendres 6 de novembre · 21 h · Sala Ibèria
“Música per la identitat” Microguagua, Muyayo i The Penguins
Divendres 13 de novembre · 21 h · Bar de l’Ateneu
Presentació de la desena antologia de relats breus i l’entrega de premis del Concurs
literari de relat breu El Laurel
Divendres 27 de novembre · 21 h · Sala d’Actes de l’Ateneu
Nit de Tango Argentino i ball
Concert a càrrec de La típica Barcelona. Sopar amb “locro”, sopa argentina
De l’1 al 31 de desembre · Bar de l’Ateneu
Mostra fotogràfica de GEPS (Grup Excursionista Santfeliuenc)
Diumenge 13 de desembre · 17 h · Pati interior de l’Ateneu
8a Fira d’Artesans i Somiatruites
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3.2 Exposicions
L’Aula de Cultura de l’Ateneu és una sala
polivalent, però especialment preparada per a
realitzar exposicions. El 2015 s’ha impulsat un
nou projecte, un programa estable d’exposicions
sota el nom d’Arteneu. Aquestes mostres seran
una eina de difusió artística de la nostra ciutat
amb exposicions col·lectives i individuals de
creadors santfeliuencs, i procuran abarcar diferents disciplines.
El projecte Arteneu te el propòsit de posar en contacte els
santfeliuencs i santfeliuenques amb la creació artística,
tant la que es fa a Sant Feliu de Llobregat, com a la
comarca del Baix Llobregat.

Té com a objectius


apropar la creació artística d’artistes locals a la ciutadania mitjançant la creació d’un
programa anual d’exposicions (de setembre a juny); diversificar en funció de la temàtica
presentada: conferències, mini-tallers, xerrades…



el projecte vol 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, i
obrir el projecte a diversos col·lectius: infants, joves, dones i persones en situació de
discapacitat o risc d’exclusió social.



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

A més del seu projecte propi, l’Ateneu acull exposicions al llarg de l’any, tant a l’Aula de Cultura
com a altres espais, fruit de les activitats pròpies o de les associacions de la ciutat, particulars o
amb les entitats de l’Ateneu, espai de cultura i participació.

Les exposicions realitzades el 2015 han estat:
Del 9 al 25 gener · Aula de Cultura de l’Ateneu
Crònica occipital
Exposició de pintures de Sento Masià. De dilluns a divendres de 19 a 21 h. Inauguració
divendre 9 a les 19.30 h.
El diumenge 25, a les 13 hores, es farà una visita guiada de l’exposició.
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Dimarts 13 gener · Vestíbul de l’Ateneu
Exposició de treballs del taller de fotografia de l’Ateneu
Fins el 30 de gener
Del 30 de gener al 6 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu
Una mirada al Cercle
Inauguració divendres 30, a les 20 h. Horaris d’obertura, de dilluns a divendres de 18 a 21 h.
Del 20 al 27 de febrer · Aula de Cultura de l’Ateneu
Luisa Elena Gámez i Rubén González
Inauguració divendres 20, a les 20 h. Horaris d’obertura, de dilluns a divendres de 18 a 21 h.
Del 10 al 19 de març · Aula de Cultura de l’Ateneu
20 ANYS SENSE OVIDI MONTLLOR
Ovidi, 20 anys de vacances
Inauguració dimarts 10, a les 20 h.
Del 20 al 31 de març
Exposició de pintures de Ramon Baleta
Inauguració divendres 20, a les 19.30 h. Horaris d’obertura, de dilluns a divendres de 18 a 21 h.
Dimarts 14 d’abril · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Catalunya en transició
Inauguració de l’exposició. Romandrà oberta fins el diumenge 26 d’abril.
Del 15 al 29 de maig · Aula de Cultura de l’Ateneu
Pintures de Mònica Villahizan
Inauguració divendres 15 a les 19.30 h. Horaris d’obertura, de dilluns a divendres de 18 a 21 h.
De l’1 al 30 de juny · Vestíbul de l’Ateneu
Somnis de Llum F8
Exposició de fotografies dels alumnes del Taller de Fotografia de l’Ateneu
Del 3 a l’11 de juny · Aula de Cultura de l’Ateneu
Pintures de Nani Baltasar
Inauguració dimecres 3 a les 19.30 h. Horaris d’obertura, de dilluns a divendres de 18 a 21 h.
Del 12 al 21 de juny · Sala d’exposicions del Palau Falguera · Sant Feliu de Llobregat
Exposició del taller infantil i juvenil d’art de l’Ateneu
Horaris: de dimarts a dissabte, de 18 a 20 h i diumenges i festius, d’11 a 14 h
De l’1 al 8 d’octubre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Exposició col·lectiva fotogràfica haikus de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
Recital de poesia i música a càrrec de Dones amb Veu i Gerard Ranchal.
Inauguració a les 19.30 h.
Del 15 d’octubre al 30 d’octubre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Levantándole arrullos a la tierra
Exposició d’escultures (forja/ferro) de Francisco Gracía Lasaosa
Inauguració dia 15 d’octubre, a les 19.30 h.
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3.3 Altres activitats pròpies
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.

Des de 2009 tenim un conveni de col·laboració amb l’associació “Societat d’Il·lusionisme de Sant
Feliu” el que ens ha permès gaudir d’espectacles i mostres de màgia a l’Ateneu. També
col·laborem amb la Ludoteca Mar i Cel per realitzar al 2015, per tercer 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.
Dissabte 7 de febrer · 20 h · Sala d’actes
Espectacle a càrrec de la Societat d’Il·lusionisme de Sant Feliu
Diumenge 26 d’abril
II Festival màgic d’estar per casa
Matí màgic al carrer · Carrer de l’Ateneu
Vermut popular amb espectàcles · Carrer de l’Ateneu
Dinar popular amb espectàcles · Pati de l’Ateneu
Gala de clausura · Sala d’actes de l’Ateneu
Dels 22 de juny al 31 de juliol · Diversos espais de l’Ateneu
Casal d’Estiu Som colles
Dissabte 31 d’octubre · 20 h · Sala d’Actes
Espectacle a càrrec de la Societat d’Il·lusionisme de Sant Feliu
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3.4 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.

Dijous 15 de gener · 20h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència de l’Assemblea Nacional de Catalunya
Dimarts 3 de Març · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec de Sant Feliu Viu (Fet a Sant Feliu)
Dissabte 14 de març · Pati Ateneu
Activitats organitzades per Sant Feliu Respon
Diumenge 15 de març · Pati Ateneu
Activitats dels Diables de l’Agrupació Cultural Folklórica
Dijous 19 de març · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Acte d’homenatge a Josep Maria Palet organitzat per l’Agrupació Cultural Folklórica
Dilluns 23 de març · 16 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec del Col·legi d’advocats de Sant Feliu de Llobregat
Dimecres 25 de març · 19.30 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Les municipals en joc. Cicle de tertúlies “Periodisme i actualitat”. Fet a Sant Feliu
Dijous 9 d’abril · 20 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec de Sant Feliu Viu (Fet a Sant Feliu)
Dissabte 11 d’abril · Pati Ateneu
Activitats organitzades per l’Esbart de l’Agrupació Cultural Folklórica
Diumenge12 d’abril · Diversos espais de l’Ateneu
Trobada sardanista organitzada per l’Agrupació Cultural Folklórica
Dilluns 1, dimarts 12 i dimecres 13 d’abril · Sala D’actes
Assajos oberts a les escoles a càrrec de la companyia de teatre d’Anna Llopart
Dissabte 18 d’abril · Pati Ateneu
Activitats organitzades per Esquerra Unida i Alternativa
Divendres 24 d’abril · 20h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec de l’Agrupació de Pessebristes de Sant Feliu de Llobregat
Dissabte 25 d’abril · Pati Ateneu
Activitats organitzades per l’Esplai Sant Llorenç
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Del 8 a l’11 de maig · 1 7h · Aula de Cultura de l’Ateneu
EXPOFIL Exposició del Cercle Català de Col·leccionisme
Dijous 14 de maig · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec d’Òmnium cultural
Dimarts 9 de juny · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec del Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat
Del 12 al 19 de juny · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Exposició a càrrec del Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat
Dissabte 5 de setembre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència de l’Assemblea Nacional de Catalunya
Dimecres 23 de setembre · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència del Cercle Català de Col·leccionisme
Diumenge 4 ‘octubre Tot el dia Pati de l’ateneu
Activitats dels Diables de l’Agrupació Cultural Folklórica
Dijous 5 de novembre · 16 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec del Col·legi d’advocats de Sant Feliu de Llobregat
Del 14 al 15 de novembre · Aula de Cultura de l’Ateneu
Exposició Internacional de Fotografia Espeleo Grups Santfeliuenc
Dissabte 14 de novembre · 12 h · Sala d’actes
Representació teatral a càrrec de Kids & Us
Dijous 26 de novembre · 19 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec d’Amics de la Natura
Dissabte 28 de novembre · 11 h · Aula de Cultura de l’Ateneu
Conferència a càrrec de l’Associació d’Invidents de Catalunya
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4. Dades de públic, participants i usuaris
Dades d’assistència als concerts del Cicle Coral
248 assistents totals. Mitjana d’entrada per concert 82,66 persones
Mezzos
08/03/2015

Pax
19/04/2015

Geriona
27/09/2015

Assistents totals

52 persones

46 persones

150 persones

Carnet blau i aturats
Anticipades i socis
Entrades a taquilla

29 persones
8 persones
8 persones

24 persones
2 persones
12 persones

82 persones
41 persones
19 persones

El concert programat per dissabte 19 de desembre, Els Pastorets d’Albert Guinovart interpretats pel Cor
Vivaldi, es va haver de cancel·lar per motius aliens a la organització, i relacionats amb les eleccions del 20
de desembre.
L’organització del Cicle Coral compta amb Ferran Prats, Albert Santiago, Berta Junqué, Isabel
Mantecón i Sílvia Prats.

Dades d’assistència a les activitats organitzades per la USLA
La Universitat Social Lliure Autogestionada calcula uns 2.585 assistents totals comptabilitzats.
Hi ha activitats de les que no tenim dades. Alguns exemples d’assistència:
Exposició “Crònica occipital”
Curs “Mitologia i art”
Presentació llibre “300: La història continua”

390 visitants
30 participants
60 assistents

Jornades “Pau i la no violència”

120 assistents

Jornades “Nous moviments socials”

120 assistents

Jornades “Vint anys sense Ovidi Montllor”

540 assistents

Exposició “Catalunya en Transició”

495 assistents

Conferència “Prehistòria i Antiguitat a Sant Feliu de Llobregat”

20 assistents

La USLA compta amb un ampli grup de gent activa per organitzar les seves activitats. Són
membres de la organització de la USLA Jordi Amigó, Esteban Barbaria, Manuel Fernández,
Josep M. Gelabert, Jordi Jiménez, Javier López, Ángel Merino, M. Luz Morales, Miguel Pavón,
Àngels Perea, Israel Ruiz i Xavier Sánchez.

Dades d’assistència a les activitats organitzades pel Cor 685
En els quatre concerts que han realitzat el 2015 compten una mitjana d’assistència de públic de
90 persones per concert. Són 26 cantaires i la seva organització la formen Alea Ardanuy, Laia
Solsona, Carme Verdoy i Helena Verdoy.
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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 segura 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:
Mitjana de visites mensual: 1.724,91
Visites totals any 2015: 20.699
Les visites respecte l’any 2013 han augmentat un 467%
Les visites respecte l’any 2014 han augmentat un 134%
La majoria de visites provenen dels cercadors d’Internet, però Facebook, el web de
Fetasantfeliu i les campanyes de mail enviades des de Mailchimp són font important de
visites al web de l’Ateneu, resultat de les tasques de difusió.

 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 2015 s’ha editat L’Altaveu
número 113.
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 L’Altaveu Digital
Butlletí d’informació electrònic que s’envia a un mailing d’unes 400 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 2015:
Correus enviats “Altaveu Digital”: 19
La periodicitat ideal de l’Altaveu digital és quinzenal. A principis i a mitjans de casa mes
enviem un 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
part de l’Ateneu, espai de cultura i participació, que estan cridades a fer-nos arribar les
seves agendes.
Mitjana de subscriptors: 460,26
Durant l’any 2015 hem tingut un increment de 196 subscriptors
Ratis d’obertura i percentatge de clics
Mitjana d’obertura per mail: 31% Mitjana de clics per mail: 6,84%
Altaveu Gener 2015
Enviat el Dv, 02 Gen 2015 12:30 pm
382 Subscriptors 30.1% Obertures 4.5% Clics
Altaveu Gener 2015 (2)
Enviat el Dm, 20 Gen 2015 02:10 pm
382 Subscriptors 29.2% Obertures 6.8% Clics
Altaveu Febrer 2015
Enviat el Dm, 03 Feb 2015 08:00 am
386 Subscriptors 32.6% Obertures 10.2% Clics
Altaveu Febrer 2015 (2)
Enviat el Dj, 19 Feb 2015 09:59 am
390 Subscriptors 29.5% Obertures 3.4% Clics
Altaveu Març 2015
Enviat el Dc, 04 Mar 2015 11:00 am
390 Subscriptors 33.2% Obertures 7.5% Clics
Altaveu Març 2015 (2)
Enviat el Dm, 17 Mar 2015 11:00 am
387 Subscriptors 25.5% Obertures 4.9% Clics
Altaveu Abril 2015 (1)
Enviat el Dm, 07 Abr 2015 11:00 am
400 Subscriptors 35.3% Obertures 5.5% Clics
Altaveu Abril 2015 (2)
Enviat el Dv, 24 Abr 2015 11:53 am

Altaveu Juny 2015
Enviat el Dj, 11 Jun 2015 05:00 pm
412 Subscriptors 28.7% Obertures 6.1% Clics
Altaveu Juny 2015 (2)
Enviat el Dv, 26 Jun 2015 02:39 pm
413 Subscriptors 28.2% Obertures 4.6% Clics
Altaveu Juliol 2015
Enviat el Dj, 30 Jul 2015 08:00 am
572 Subscriptors 38.6% Obertures 17.1% Clics
Altaveu Setembre 2015
Enviat el Dj, 03 Sep 2015 11:00 am
557 Subscriptors 40.7% Obertures 16.8% Clics
Altaveu Setembre (2)
Enviat el Dm, 29 Sep 2015 08:00 am
560 Subscriptors 31.0% Obertures 7.9% Clics
Altaveu Novembre 1
Enviat el Dl, 02 Nov 2015 02:30 pm
565 Subscriptors 31.5% Obertures 5.0% Clics
Altaveu Novembre 2
Enviat el Dj, 19 Nov 2015 11:00 am
576 Subscriptors 30.6% Obertures 5.4% Clics
Altaveu Desembre 1
Enviat el Dm, 01 Dec 2015 08:00 am
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405 Subscriptors 28.2% Obertures 2.7% Clics
Altaveu Maig 2015 (1)
Enviat el Dl, 04 Mai 2015 10:07 am
406 Subscriptors 30.3% Obertures 4.9% Clics
Altaveu Maig 2015 (2)
Enviat el Dm, 19 Mai 2015 08:00 am
408 Subscriptors 26.4% Obertures 5.4% Clics

576 Subscriptors 31.4% Obertures 7.8% Clics
Altaveu Desembre 2
Enviat el Dc, 16 Dec 2015 06:07 pm
578 Subscriptors 28.1% Obertures 3.5% Clics

A més de l’Altaveu digital també enviem correus amb informació d’activitats destacades així
com invitacions, sumant un total de 34 correus enviats el 2015.

 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:

568 seguidors totals a 21/12/2015
148 segidors nous el 2015

Perfil dels seguidors:

Procedència dels seguidors:
Sant Feliu de Llobregat
Resta de la comarca (Baix Llobregat)
Barcelona ciutat
Resta de Catalunya
Resta d’Espanya
Fora d’Espanya

224
40
199
46
15
6

1058 seguidors totals a 21/12/2015
198 segidors nous el 2015
Perfil dels seguidors: 51% homes 49% dones
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Procedència dels seguidors:
Barcelona ciutat
Resta de Catalunya
Resta

63 %
85 %
<1%

 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 2015 39 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.

CULTURA DILLUNS, 12.1.2015. 09:35 H
La darrera producció de l’artista Sento Masià “Crònica Occipital” s’exposa a l’Ateneu
Santfeliuenc
CULTURA DIVENDRES, 23.1.2015. 11:21 H
Les relacions polítiques entre Catalunya i Espanya, a debat amb Antoni Tortajada
SOCIETAT DILLUNS, 26.1.2015. 15:30 H
L'USLA organitza aquesta setmana les jornades sobre la pau i la no-violència
SOCIETAT DIMECRES, 28.1.2015. 20:42 H
L'USLA posa sobre la taula els perquès de la violència al món en la primera xerrada de les
Jornades sobre la pau
CULTURA DIJOUS, 29.1.2015. 19:38 H
Neix Arteneu: un programa estable d'exposicions de creadors santfeliuencs
DIVENDRES, 30.1.2015. 19:00 H
L'USLA posa de manifest els problemes de la guerra del Pròxim Orient
CULTURA DILLUNS, 2.2.2015. 12:57 H
L'USLA organitza unes jornades sobre nous moviments socials
SOCIETAT DIMECRES, 4.2.2015. 15:49 H
Canvis jurídics que impacten les entitats locals
CULTURA DIJOUS, 19.2.2015. 16:08 H
La Bien Querida actua aquest dissabte a l'Ateneu
CULTURA DILLUNS, 23.2.2015. 11:48 H
Inaugurada l'exposició Mites&Espais
CULTURA DILLUNS, 2.3.2015. 16:50 H
El 8è Cicle Coral comença recorrent les Amèriques
CULTURA

DILLUNS, 9.3.2015. 16:52 H
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Sant Feliu rememora la figura d’Ovidi Montllor en el vintè aniversari de la seva mort
CULTURA DIVENDRES, 13.3.2015. 16:30 H
Una exposició recull l’itinerari biogràfic i artístic del polifacètic Ovidi Montllor

CULTURA DIMARTS, 17.3.2015. 15:34 H
Sant Feliu viu la poesia
CULTURA DIVENDRES, 27.3.2015. 18:53 H
La Setmana de la Poesia es tanca avui amb una jornada poètica al Palau Falguera
CULTURA DIMECRES, 1.4.2015. 18:44 H
Les caramelles tornen als carrers de Sant Feliu
CULTURA DIMECRES, 8.4.2015. 15:38 H
Peret Reyes actuarà divendres a l’Ateneu
CULTURA DIVENDRES, 17.4.2015. 13:01 H
El cor de cambra PAX actua diumenge a l’Auditori del Palau Falguera
CULTURA DIVENDRES, 17.4.2015. 13:28 H
Una exposició rememora els protagonistes i els fets més destacats de la Transició
CULTURA DIMECRES, 22.4.2015. 14:04 H
Arriba el segon Festival Màgic d’estar per casa
CULTURA DIVENDRES, 24.4.2015. 11:23 H
Múltiple oferta cultural pel cap de setmana
CULTURA DIJOUS, 30.4.2015. 09:16 H
“Nact und Nebel. Fotografía y Testimonio” es presenta a l'Ateneu Santfeliuenc
CULTURA DILLUNS, 11.5.2015. 13:36 H
Una tertúlia d'art dedicada a l’arqueologia i el patrimoni de Sant Feliu
CULTURA DIJOUS, 21.5.2015. 18:00 H
El baixista de jazz James Cammack actua aquest divendres a l'Ateneu
CULTURA DIMARTS, 9.6.2015. 18:57 H
Les tires còmiques d'astro&me es poden veure en una exposició al bar de l'Ateneu
CULTURA DIJOUS, 11.6.2015. 17:02 H
Eva Fernández actuarà divendres a l’Ateneu
CULTURA DIMARTS, 16.6.2015. 14:03 H
L'USLA i Els Pagesos organitzen un curs de rock and roll
CULTURA DILLUNS, 22.6.2015. 11:02 H
La inauguració del curs de rock and roll reuneix al Sant Feliu més rocker
CULTURA DIMARTS, 15.9.2015. 12:15 H
Els Pagesos i la USLA reprenen el curs de rock’n’roll aquest dijous
CULTURA DIMARTS, 29.9.2015. 09:53 H
Bruno Oro interpretarà Frank Sinatra a Sant Feliu
CULTURA DIMECRES, 30.9.2015. 09:37 H
El Low Llobregat Rock’n’Roll High School torna aquest dijous centrat en la psicodèlia i el
glam-rock
CULTURA DIVENDRES, 30.10.2015. 18:13 H
10 plans per gaudir de l'últim cap de setmana d'octubre
CULTURA

DIMARTS, 3.11.2015. 13:42 H
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El festival solidari "Música X la identidad" arriba divendres a la Sala Iberia
CULTURA DIVENDRES, 6.11.2015. 16:48 H
10 propostes per aprofitar el cap de setmana!
CULTURA DIJOUS, 19.11.2015. 15:58 H
The Hanfris Quartet actua aquest divendres al Palau Falguera
CULTURA DIVENDRES, 20.11.2015. 15:57 H
10 propostes per aprofitar el cap de setmana!
SOCIETAT DILLUNS, 23.11.2015. 15:42 H
Les jornades “Els drets humans i la ciutat” se centren en la “crisi” dels exiliats, el dret de
asil i refugi
CULTURA DIMECRES, 25.11.2015. 14:53 H
Recta final del curs de rock&roll amb sessions dedicades a la música indie i a l'escena
local
CULTURA DIJOUS, 10.12.2015. 17:21 H
La ContraBaix Big Band s'estrena a Sant Feliu aquest diumenge

El portal d’informació comarcal elbaix.cat el 2015 ha
publicat 2 entrades relacionades amb Activitats de
l’Ateneu Santfeliuenc
Sant Feliu recorda Ovidi Montllor en els 20 anys de la seva mort
Data: març 09, 2015
Aquesta setmana començen les VII Jornades de drets humans a Sant Feliu
Data: novembre 22, 2015
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