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1. Introducció: 

En el present document es presentarà l’avantprojecte per a la rehabilitació de la caseta 

del conserge que es troba a l’espai físic de l’Ateneu Santboià. 

En aquest sentit es farà una breu introducció històrica de que ha estat, que és i que 

pretén ser l’Ateneu Santboià i com sempre ha esdevingut eix vertebrador de la vida social i 

associativa de Sant Boi. Es presentarà al mateix com a element de trobada vivencial en el que 

les diferents experiències arrelades i proposades a la vila han vist en ell un cau on 

desenvolupar-se i on trobar sinèrgies positives per a la construcció d’allò que tan prosaicament 

es va definir com: 

Molta gent petita, fent petites coses, pot canviar el món 

En aquest sentit, aquesta eix cronològic que ens portarà fins als nostres dies permetrà 

entendre la importància que té actualment aquest espai de la caseta del conserge. Degut a les 

obres d’enderroc del teatre engegades per l’ajuntament, actualment l’espai físic de l’Ateneu 

Santboià es veu clarament amenaçat. 

Així, gracies a l’empempta de gent vinculada a l’Ateneu Santboià es va engegar el projecte 

anomenat Terrasseta, el qual pretenia ser un punt de trobada de totes les persones 

interessades en conservar l’Ateneu lluny de les ànsies especulacionistes o electoralistes. 

Aquest projecte neix com una proposta de construcció col·lectiva, tant en usos com 

arquitectònicament, de l’espai exterior de l’Ateneu Santboià. Amb això es pretén posar un peu 

ferm a l’Ateneu, intentant ser un contrafort clar envers els projectes d’enderroc promoguts 

per l’Ajuntament.  

Dintre d’aquest projecte global, es on la caseta del conserge esdevé un element central i 

bàsic per la consecució d’un espai de resistència que permeti seguir desenvolupant activitats 

que posin de manifest allò que va ser lema de les primeres persones que van okupar i 

reivindicar l’espai de l’Ateneu com un lloc de trobada de la gent i de la creació lliure i no 

mercantilitzada: 

Amb la cultura no s’especula 

2. Breu introducció històrica:  

L’origen de l’Ateneu Santboià es situa al segle XIX amb la constitució de la coral La 

Marsellesa, tot i que no va ser fins al 1905 quan l’associació passa a anomenar-se Ateneu 

Santboià. Aquesta iniciativa popular neix, com a la resta de Catalunya, arran de la necessitat de 

trobar un espai comú de trobada per als obrers després de les llarguíssimes i molt dures 

jornades de treball. Aquestes entitats es situen al marge de les institucions oficials per donar 

cobertura a les necessitats dels obrers. 

Al 1922 l’Ateneu queda definitivament establert a Ca l’Amigant. Els socis participaren 

activament tant en el finançament econòmic com en els treballs de construcció.  

Amb l’arribada de la República l’Ateneu Santboià viu un moment clau per apropar la 

cultura al poble, ja que comptarà amb el suport de les institucions públiques. 
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Durant la guerra civil l’Ateneu viu aquests moments d’alta intensitat social i política, 

cedint constantment els locals per a la celebració d’actes polítics i electorals i organitzant balls 

a sol·licitud de diverses forces polítiques en benefici de les milícies. La normalitat no torna fins 

el 1942 quan s’intenta recuperar el funcionament habitual de l’Ateneu  no sense l’autorització 

prèvia de la Falange que a través de la censura portarà un control exhaustiu sobre l’Ateneu 

Santboià. Els darrers anys de la Dictadura l’Ateneu esdevindrà en aquesta època un centre de 

referència pera l’oci i la cultura dins el Baix Llobregat. Artistes nacionals de primera fila: 

Antonio Machín, Manolo Escobar, Joan Manuel Serrat, Núria Feliu, l’Orfeó Català etc es donen 

cita a l’Ateneu. 

Durant els anys 70 continua l’augment de l’oferta cultural per poder fer-la accessible a 

una població que creixia dia a dia amb les grans onades migratòries. Al 1979 s’aprovaria la 

creació d’un Bingo amb una capacitat per a 800 persones. En aquesta època s’iniciarien els 

problemes de finançament de l’Ateneu. 

Al 1997 una subhasta inesperada gairebé per tothom, va deixar  la propietat de l’Ateneu 

en mans d’una empresa del sector de la construcció. Després d’uns anys d’abandonament 

(l’especulació immobiliària era l’únic interès de l’empresa a la qual va ser entregat L’Ateneu), 

l’any 2000, un grup de joves de la vila va ocupar els espais de l’Ateneu i va establir allí el seu 

punt de trobada. 

L’èxit dels concerts nocturns realitzats al Teatre als que arriben a assistir centenars de 

joves anima al col·lectiu, que funcionava de forma democràtica i assembleària,  a organitzar 

activitats al voltant de la Puríssima, des de l’any 2002 i la Festa Major Alternativa, des de l’any 

2003. Ambdues festes, any rere any, van elevant el nombre de participants, arribant a més de 

3000 persones, en el cas de la FMA. 

A principis de l’any 2008, degut al mal estat d’un dels edificis juntament amb un període 

de pluges, l’Antic Bar s’ensorra. Uns mesos més tard, l’ajuntament de Sant Boi compra la 

finca a l’empresa. A partir d’aquest moment, l’assemblea veu clara la necessitat d’adaptar-se 

als canvis i comença a obrir canals de comunicació amb altres entitats i l’ajuntament. Així 

mateix, s’entra a formar part de xarxes de centres culturals independents, com la xarxa 

europea Trans Europe Halles i ser membre fundacional de l’estatal Red Trans Ibérica. 

Un any més tard, el 2009, l’ajuntament crea la Taula de programació juntament amb Amics 

de l’Ateneu, un espai per coordinar les activitats que tindrien lloc al jardí de l’Ateneu. Aquesta 

Taula es manté en funcionament fins l’actualitat tot i que amb un funcionament irregular. 

 Aquesta història situa en el moment actual i permet construir els valors que son 

característics a l'Associació Amics de l'Ateneu i que es llisten a continuació: 

 Independència: potenciar i desenvolupar models d'autogestió on la participació activa 

i el consens juguen un paper fonamental en el processos de pressa de decisions.  

 Dinamisme i promoció de la cultura: aposta ferma per la col·laboració amb diferents 

col·lectius, associacions i persones per generar un marc cultural dinàmic, participatiu i 

divers.  

 Transformació social: participació activa de la ciutadania, el voluntariat, el treball amb 

la comunitat i la justícia social. 
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 Compromís: persones com a protagonistes actives en al generació de cultura i no 

només consumidors d'aquesta. Capaços d'auto organitzar-se i coordinar-se per portar 

a terme projectes culturals. 

 Transparència: entitat compromesa amb fer una gestió transparent davant de 

l'administració i de la ciutadania.  

 Sostenibilitat: associació compromesa amb el desenvolupament d'un projecte viable 

que busqui fórmules per generar els recursos necessaris.  

3. Projecte terrasseta: 

En aquest context neix el projecte de Terrasseta amb la idea de que esdevingui un procés 

viu, obert i actiu en que el poble de Sant Boi treballi per la conservació i promoció de l’Ateneu 

en la mesura que cregui oportú. Així els objectius principals d’aquest projecte i, per extensió, 

de l’espai que es pretén crear a l’actual caseta del conserge sons els que segueixen: 

 Transformar l’espai que configura l’accés a l’Ateneu i millorar l’aspecte que 

ofereix cap a la ciutat. 

 Construir un espai comunitari al barri, on sigui possible passar-hi l’estona sense 

necessitat de consumir, i on tothom hi tingui cabuda. 

 Dotar l’Ateneu de més vida, tot potenciant la participació activa de la ciutadania.  

 Dissenyar i construir col·lectivament, amb tot aquell que hi vulgui intervenir, 

acord amb les necessitats que s’han detectat sobre l’espai, però també escoltant 

les propostes d’aquelles que es vulguin unir al projecte. 

 Composar el lloc d’elements molt pràctics, de manera que l’espai que pugui 

funcionar encara que no hi hagi programació, que pugui ser activitat encara que 

no hi hagi programació; que pugui ser activitat sense necessitat d’obrir les portes 

de l’Ateneu, i on qualsevol hi pugui interactuar de forma conscient i respectuosa.  

 Fer el màxim de sostenible el projecte tot fent servir materials reciclats o en 

desús. 

 Fomentar la creativitat com a eina vital que potencia la capacitat d’associar idees 

d’una manera nova i de trobar solucions originals. 

 Empoderar a les persones en la transformació de la ciutat, no només en el pla 

físic sinó també vital.  

4. Projecte caseta de conserge: 

 L'actual caseta del conserge pretén esdevenir, dintre del projecte global de Terrasseta,  

l'espai interior en que es desenvolupi la vida més orgànica de l'Ateneu Santboià.  

 Pretén ser un lloc multifuncional en que es pugui generar un espai de cafeta en el qual 

totes les persones de la vila que s'apropin puguin gaudir d'un espai de lectura, de música, de 

vivències compartides... 
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 El projecte global pretén crear un lavabo, una zona de magatzem, una zona de barra, 

una zona exterior coberta i una zona exterior no coberta. Aquesta caseta donarà, a traves 

d'una gran finestra, a la part de la terrasseta i, per tant, tothom que s'apropi en aquesta podrà 

trobar un espai on asseure's, relaxar-se i, si li escau, prendre quelcom.  

 Tanmateix, pretén ser un espai que pugui albergar diferents activitats sense tenir que 

estar dependents del clima exterior. Des de poesia, fins a concerts acústics, passant per grups 

de lectura, de costura, activitats infantils... qualsevol cosa que puguin imaginar aquelles que 

s'apropin i que, simplement, necessitin un espai en condicions per arrelar.  

 Es necessari poder tenir l'estructura de la caseta sanejada per poder començar amb les 

convocatòries obertes que permetran que entre totes remodelem l'espai interior, definim els 

usos del mateix i creem mica en mica el que haurà de ser el nou espai de l'Ateneu.  

 L'oportunitat que ofereix Gent de Sant Boi a través de la convocatòria Millorem no fa 

més que engrescar-nos en el sentit de veure que disposarem de les necessitats materials 

concretes per poder rehabilitar la caseta i, per tant, començar a construir el nou espai. 

5. Problemàtica caseta conserge: 

En l’actualitat la caseta del conserge pateix danys estructurals que fan inviable la 

possibilitat de que els i les voluntàries que estan treballant en el projecte de rehabilitació de 

l’espai exterior de l’Ateneu puguin accedir dintre, ja que existeix risc d’enderroc del sostre. A 

saber els danys principals son els següents: 

1. Bigues de sustentació de la coberta calcinades. 

a. Actualment suportades amb puntals 

2. Teules del sostre trencades. 

a. Existeixen nombroses fuites d’aigua a l’interior que fan inviable plantejar-se 

cap tipus d’activitat dintre malgrat l’estructura estigués bé.  

En aquest sentit s'adjunten com Annex una sèrie de fotografies que donen fe del descrit 

i que permeten fer-se una idea més acurada del problema davant al que ens enfrontem.  

El fet de que l'espai no pugui ser rehabilitat porta a que, al final, l'Ateneu Santboià 

esdevindrà un lloc sense espai en condicions per albergar activitat interior, amb la conseqüent 

impossibilitat de realitzar programació d'activitats en els mesos d'hivern. Això redueix molt la 

capacitat d'arrelament d'un projecte d'aquestes característiques, on la continuïtat en la 

programació esdevé fonamental.  

Cal mencionar, tanmateix, que col·lectius vinculats a projectes infantils que tenen en 

l'Ateneu el seu espai d'actuació es veuen obligats, quan baixen les temperatures, a buscar 

altres indrets on seguir desenvolupant les seves activitats. Creiem que es fonamental tenir les 

condicions mínimes per tal de que col·lectius importants, tant pel que ofereixen com pel que 

vinculen amb el projecte general d'Ateneu, no tinguin que veure's obligats per necessitats 

materials a buscar acollida en d'altres indrets.  
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6. Proposta de millora: 

 Vist el següent, es fa imprescindible establir una solució estructural a fi de que es pugui 

seguir somiant amb l'espai que tots i totes volem promoure a l'Ateneu i, en aquest cas concret, 

a la caseta del conserge. Totes les millores es basen en les propostes fetes per en Santi 

Cirugeda, de Recetas Urbanas, arquitecte especialitat en termes d'urbanisme social i que està 

vinculat actualment al projecte de la Terrasseta. A saber, aquestes son: 

1. Reforç de les bigues cremades que no hagin patit danys profunds. 

 Consisteix a reforçar el perfil estructural de la biga que hagi patit una lleu 

disminució de la seva superfície. Busca evitar tenir que canviar la biga sencera, 

tot mantenint, no obstant, les propietats mecàniques necessàries que 

garanteixin que el sostre no caurà. 

2. Canvi de bigues inservibles: 

 Aquelles bigues el dany de les quals sigui irreparable hauran de ser substituïdes 

per unes de noves. A saber son les següents: 

 Perfil TS 20 de fusta i plaques d'ancoratge amb  4 tacs químics per unió. 

3. Condicionament del sostre: 

 Degut a que les teules existents son molt antigues i d'un perfil molt poc 

convencional actualment s'optarà per una solució més senzilla i més econòmica 

que el canvi de teules antigues per noves.  

 Us de tela sintètica per cobrir tot el sostre y evitar així les filtracions 

d'aigua a l'interior de la caseta. 

 Pintura aïllant en base d'aigua per tal de que la tela sintètica quedi 

protegida de l'acció del sol. 

7. Metodologia de treball: 

 El projecte que es presenta beu del concepte de construcció col·lectiva, en tant que 

procés que permet al poble vincular-se de forma activa tant en la definició com creació del nou 

espai de l'Ateneu Santboià. En aquest sentit acomplim amb la missió de l'Associació Amics de 

l'Ateneu, que no es altra que la que segueix: 

 Promoure la cultura popular i independent implicant a la ciutadania com a 

agent actiu en la promoció d'aquesta per tal d'afavorir el teixit cultural, artístic i 

social tot defensant la recuperació de l'espai i el patrimoni històric de l'Ateneu 

Santboià. 

 En aquest sentit partim de que la base de mà d'obra necessària està coberta per i les 

ciutadanes que vulguin vincular-se al projecte present. 

 Per altre banda està la mà d'obra especialitzada necessària per poder engegar i 

concloure amb èxit la iniciativa. En aquest sentit s'està vinculat a l'estudi d'arquitectura 

anomenat Recetas Urbanas, especialitzats en processos de construcció col·lectiva com el 
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present. En aquest sentit, la persona sobre terreny que ens està donant suport es en Santi 

Cirugeda, conegut arquitecte social i amb gran experiència en iniciatives d'aquest tipus.  

 Respecte al material necessari per a l'obra, sempre s'intenta trobar elements que 

esdevinguin sostenibles mediombientalment i que trenquin amb la dinàmica comprar - fer 

servir - tirar.  Així en aquest cas, pel projecte que presentem a concurs, hem aconseguit bigues 

de fusta i llistons (gràcies a la mediació d'en Santi Cirugeda) que provenen d'una altre obra que 

estava sent desmantellada.  

 Aquesta filosofia de treball esta doncs basada en el treball col·lectiu no mercantilitzat, 

en la troballa de sinèrgies positives i en el concurs de gent que veu en l'Ateneu l'espai per 

arribar al punt que representa la vissió de l'Associació: 

 Esdevenir una entitat de referència pel que fa al seu model de gestió i 

dinamització cultural i social en l'àmbit local així com la seva integració en 

xarxes nacionals i internacionals relacionades amb la cultura independent. 

Promoure el pensament i l'acció crítica tot esdevenint alhora altaveu de les 

necessitats i problemàtiques socials.  

 Creiem que l'intangible que representa el com es treballen els projectes i no 

únicament el com esdevenen finalment es quelcom tan important com el propi projecte en sí. 

Creiem que un model on la gent s'impliqui de forma activa porta a una coneixença, estima i 

cura de l'espai que d'altre forma seria molt difícil. Permet empoderar a la gent implicada 

envers l'espai i envers el seu paper actiu i necessari com a ciutadà i, per tant, com a agent 

social.  

8. Pressupost: 

 En aquest punt es difícil establir un pressupost exacte del que costarà el total de la 

remodelació de la caseta del conserge. En aquest sentit, no obstant, el que si es evident es que 

el pressupost total serà superior als 1000 € que la present convocatòria pretén oferir com a 

topall màxim per projecte.  

 Així, varem establir que buscaríem finançament per la part més difícil d'encarar sense 

suport tècnic especialitzat i sense elements certificats, com es la remodelació estructural de la 

caseta del conserge. En aquest sentit, les partides que haurem de cobrir amb els diners son les 

que segueixen: 

 Lona sintètica per poder cobrir el sostre que està trencat per varis punts i que 

fan que les fugues d'aigua a l'interior de la caseta siguin molt nombroses.  

 Pintura en base d'aigua resistent a l'acció del sol per pintar sobre la lona 

sintètica.  

 Línia de vida per poder pujar a realitzar treballs al sostre i material auxiliar per a 

la seva col·locació. 

 Arnesos de seguretat per cordar-se a la línia de vida i realitzar treballs al sostre. 
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 Materials necessaris pel reforç de les bigues interiors o el canvi d'aquestes, tals 

com: 

o Llistons de reforç. 

o Noves bigues. 

o Cargols i materials auxiliars d'unió tant entre bigues com entre bigues i 

paret. 

 Dinar per les voluntàries els dies que es realitzin tallers de remodelació 

estructural  

9. Agraïment 

 Amb tot, volem agrair a les persones que conformen Gent de Sant Boi per tal de donar 

l'oportunitat d'exposar la proposta de rehabilitació de l'espai de la caseta del conserge.  

 Esperem que puguin valorar la importància d'aquest espai pel que ha d'esdevenir la 

vida de l'Ateneu Santboià i, per tant, de tota la vida associativa que en ella es pot generar.  

 A ben segur que l'assoliment d'aquest espai generarà espais de convivència que 

fomentaran una forma diferent de relacionar-nos tant a nivell d'oci i de consum com de 

vinculació amb el poble. 

 Tanmateix, romanem a la vostra total disposició per si s'escau una reunió amb totes 

vosaltres per explicar personalment tot allò que s'està produint a l'Ateneu i la caseta del 

conserge en particular. 

10. Fotos estat actual: 
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