Ateneu
Esparreguera
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Baix Llobregat
Av. Francesc Macià, 26-30
Al casc urbà, antiga carretera N-II.

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

41.53826
1.86765
405546
4599131

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

08076 - 12
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
1926
Regular
Teatre molt malmés.
Legal
BCIL, POUM d'Esparreguera 2004, article 165.
Si, IPA,33077
Fàcil
Social
Pública
5693335DF0959S0001LS
ArqueoCat SL- Josefa Huertas i Natalia Salazar
dl., 21/04/2008 - 02:00

Descripció
Edifici de planta baixa al qual s'accedeix per una escala doble decorada amb una
balustrada de balustre i dos pinacles. La façana, de línies clàssiques, té un eix de simetria
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amb una porta al centra i dos finestres de grans dimensions per banda. Totes les obertures
estan emmarcades per una motllura llisa. La façana es coronada per una balustrada de
balustres i en el centre un element de pedra amb una línia ondulada a la part superior on hi
ha l'inscripció “L'ATENEU”. La coberta es plana. A l'interior hi ha una gran sala que serveix
de bar, ball, joc,...i, separat per un pati, hi ha l'antic teatre.

Història
L'ateneu és una associació científica i literària dedicada a elevar el nivell intel·lectual dels seus
associats mitjançant cursos, conferències, discussions i lectures. El nom prové del temple
dedicat a Atena d'Atenes i de l'Ateneu de Roma, i fou aplicat a diverses societats sorgides a
Paris a la fi del s XVIII. Al 1860 sorgeix un ateneu català. Des de mitjans del segle XIX
aparegueren els ateneus obrers dedicats a l'ensenyament de la classe treballadora, els quals
sostenien escoles primàries i d'arts i oficis. L'entitat esparreguerina va néixer el 1919 amb el nom
d'Ateneu Nacionalista, el qual canvia posteriorment per l'Ateneu d'Esparreguera. L'actual seu va
ser construïda l'any 1926. En els seus orígens era freqüentat per gent catalanista de caire
progressista.
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