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L’Ajuntament continua treballant per recuperar 
l’Ateneu Santboià 
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La recuperació, sense cost econòmic per al municipi, de la major part dels terrenys de 
l'Ateneu Santboià, ha estat l’objectiu de l’Ajuntament des del moment que la finca va ser 
subhastada i va passar a mans privades. El Ple municipal es va comprometre públicament a 
prendre totes les mesures necessàries per, des de les seves competències, evitar 
l’especulació amb el patrimoni d’aquesta entitat per la seva significació històrica, cultural i 
social i pel seu paper simbòlic en la memòria col·lectiva de la ciutat.  

El consistori sempre ha apostat per convertir l’entorn de l’Ateneu Santboià en el motor del nucli antic, 
configurant un referent de la cultura, l’oci i el comerç de la ciutat. En aquest sentit, l’Ajuntament va 
tramitar una modificació del Pla General Metropolità del sector Ateneu Santboià, que va ser aprovat 
definitivament per la Generalitat de Catalunya el novembre de 2002. Amb això, s’aconseguia que prop 
del 60% dels terrenys de l’Ateneu poguessin ser públics. El més destacat d’aquesta modificació del 
planejament és un gran teatre, amb un complex cultural annex superior a l’actual i envoltat de places i 
jardins. 

Però, el maig de 2003, la societat Pichuki, SL., propietària de la finca, va interposar davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya un recurs contra la resolució de la Generalitat d’aprovació definitiva del 
planejament. L’Ajuntament ha comparegut al contenciós en qualitat de codemandat. A hores d’ara s’està 
a l’espera de sentència. 

D’altra banda, també s’està pendent de la sentència que haurà de dictar el Tribunal Suprem respecte a 
la demanda presentada per la Junta Directiva de l’Ateneu Santboià contra la subhasta instada per Caixa 
de Catalunya l’any 1996. 

Malgrat aquesta situació judicial, l’Ajuntament segueix treballant iniciatives urbanístiques que permetran 
un ús públic d’aquest espai fins i tot superior a l’actual, amb la centralitat cultural que la història i l’espai 
mereixen. 

Durant els últims anys, un grup de joves ha ‘okupat’ les instal·lacions i han convocat activitats diverses i 
massives en el seu interior, sense disposar dels requisits preceptius establerts per la legislació. Per a 
l’Ajuntament és imprescindible garantir la seguretat de les persones. Per això, davant alguns incidents 
que es van produir (incendi, caiguda de sostre), el maig de 2006 es va incoar un expedient per 
determinar l’estat de l’immoble. Davant l’obstaculització per accedir a la finca, es va requerir una ordre 
judicial que va permetre, finalment, realitzar una inspecció per part dels tècnics municipals el passat 11 
de desembre. L’informe conclou que «l’edifici, en les actuals condicions de conservació no hauria d’ésser 
ocupat, ja que des del punt de vista tècnic es considera que no ofereix prou condicions de seguretat, 
higiene i ornats públics». En conseqüència, el 20 de desembre de 2006, l’Ajuntament va dictar una 
resolució en la qual es requeria al propietari el desallotjament de l’edifici i l’execució de les obres 
necessàries en el termini d’un mes i mig per garantir que la finca compelixi les garantíes mínimes de 
seguretat. En qualsevol cas, malgrat algunes manifestacions públiques vertides pels ocupants durant les 
últimes setmanes, lAjuntament no ha ordenat l’enderroc de l’edifici 

L’Ajuntament ha elaborat recentment una primera proposta del pla d’usos per al futur teatre-auditori, de 
la qual s’ha lliurat una còpia a la junta de l’Ateneu Santboià perquè puguin fer les seves aportacions. La 
intenció municipal de cara al futur és, un cop aprovat el planejament, convocar un concurs d’idees entre 
diferents gabinets d’arquitectura per trobar la millor definició d’usos per a aquest equipament. Alhora 
s’impulsarà un procés de participació ciutadana per buscar el màxim consens sobre les seves 
característiques. 

El consistori considera fonamental garantir la recuperació per a la ciutat de l’Ateneu Santboià amb uns 
paràmetres de servei dignes del segle XXI, propiciar una solució de consens amb totes les parts 
implicades i aconseguir el suport econòmic compromès per altres administracions. 

 


