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L'Ateneu Santboià, l'històric recinte cultural que des del 1905 anima la vida 
cultural del Baix Llobregat, cau a trossos. El passat dimarts va cedir una biga de 
l’edifici més antic dels tres que formen l’Ateneu, a causa del desgast provocat pel 
temps i de les pluges. La quinzena de membres del col·lectiu que des de fa onze 
anys gestiona l'activitat de l'Ateneu, van avisar els bombers donada la magnitud 
del desperfecte, i després de valorar-lo amb els arquitectes municipals, es va 
decidir precintar tot l’Ateneu, desallotjar els seus ocupants, i tallar l’Avinguda 
Marià Girona que és un dels accessos principals de la ciutat, per evitar possibles 
danys a la via pública.  

 

Ateneu Santboià  

• Sant Boi tindrà cinc sales de cinema[14/12/2009] 
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La façana i el mur lateral de l'edifici que ha patit els desperfectes han hagut 
de ser enderrocats per evitar mals majors, però l'enderroc s'ha hagut de fer 
amb molta cura ja que l'edifici en mal estat està construït a sobre de la 
masia de Ca l’Amigant, que data del segle XVII. A part, existeixen indicis 
documentats que sota l’Ateneu hi ha restes de civilitzacions romanes i 
ibèriques d’elevat valor arqueològic que encara no han estat declarades 
Patrimoni Històric i Cultural d’interés nacional.  

El col·lectiu que ocupa l'Ateneu, reclama que els altres dos edificis del 
complex estan be, ja que totes tres edificacions són independents, i exigeix 
que un cop acabin les obres, se'ls deixi continuar amb el projecte i no 
s'aprofiti per fer un desallotjament encobert.  

Fa molts anys que l’Ateneu Santboià és objecte d’un conflicte d’interessos a 
tres bandes entre la constructora Pichuki S.L., actual propietària, 
l’Ajuntament de Sant Boi i el Col·lectiu Amics de l’Ateneu Santboià, que 
gestiona l'activitat que s'hi duu  terme. El col·lectiu demana que el 
procediment administratiu sigui “clar” i “de fàcil accés per a tota la 
població”. 

L'Ateneu Santboià es va inaugurar l'any 1905 i al llarg d'aquest segle 
d'història ha acollit a les seves instal·lacions espectacles de teatre, 
projeccions de cinema, balls i jocs populars i fins i tot una discoteca. Els 
jardins que envolten el complex, situat a pocs metres de l'Ajuntament, van 
ser un dels centres de la cultura popular de la comarca, sobretot durant els 
anys setanta i vuitanta. Actualment, el recinte acull activitats i concerts 
organitzats pel col·lectiu que s'encarrega de mantenir viu l'esperit de 
l'Ateneu. 
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