Ateneu Familiar
Balenyà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Osona
C. Pau Casals, 5

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.81632
2.23449
436420
4629666

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08017-136
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
Ricard Puig
Bo
Es troba en procés de restauració.
Inexistent
IPEC 901853
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Balenyà. Carrer de Pista, 2 08550. Balenyà
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dc., 23/04/2014 - 02:00

L'Ateneu Familiar és un edifici del primer terç del segle XX. És de planta rectangular, amb la
part més longitudinal encarada al carrer. Les obertures estan emmarcades amb maó, de les
quals en destaquen les d'arc escarser triforades. El tractament dels murs és arrebossat i
pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.
Observacions:
Les obres de restauració que s'hi estan realitzant contemplen modificacions a la part baixa
de la façana, a la porta d'entrada i al vestíbul.

Història
L'antecedent de l'Ateneu Familiar el trobem en un petit cafè que hi havia al carrer Major,
popularment conegut com "la Mina". A principi del segle XX aquest local tenia un petit escenari
on s'hi respresentaven obres i durant la Festa Major hi venien a tocar orquestres. Aquest cafè va
competir durant uns anys amb el de la Cooperativa Obrera "la Confiança", que organitzava la
festa de forma paral·lela. L'Ateneu Familiar va néixer uns anys més tard, per iniciativa del senyor
Joan Quintana. El mestre d'obres Ricard Puig fou l'encarregat de la construcció de l'edifici, que
va projectar-se amb una gran sala de ball. Amb l'esclat de la Guerra Civil, el cafè fou incautat i
clausurat pel Comitè de Milícies Antifeixistes. Passada la guerra fou obert de nou i ha seguit
funcionant com a cafè i espai social fins als nostres dies.
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