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Descripció
Edifici d'una sola planta rectangular, amb una façana simètrica que té tres obertures a cada banda de
l'entrada principal. La façana principal de l'edifici es troba encarada al carrer Alfons Clavé, seguint la línia
de la carretera C-37, i es troba precedida d'un espai format per una terrassa per damunt del nivell del carrer.
L'accés a l'edifici es fa per tant ascendint un total de quatre graons situats a la part central del conjunt, just
davant de la porta principal. Aquesta terrassa que precedeix l'edifici es tanca seguint la línia de carrer amb
un mur que intercala trams massissos amb balustres. El portal del mur es troba emmarcat per dos pilars
capçats per un element triangular, i s'escau a l'alçada de la porta principal de l'edifici. La construcció és feta
en mur de parament irregular arrebossat i pintat en color blanc, destacant l'ús del maó vist en el frontó i en
els arcs de les obertures. La coberta es troba construïda a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana
principal. La part superior de l'edifici es remata amb una faixa motllurada feta amb maó vist, que aporta
horitzontalitat al conjunt. Sobre la motllura s'eleva una altre tram superior de mur de petites dimensions. La
part central d'aquest tram es converteix en un frontó que s'alça quadrangular a la resta del conjunt i que es
remata a la part superior amb un arc de mig punt. La part exterior del frontó es troba també reforçada amb
maó vist, que destaca sobre el conjunt de la façana arrebossada de l'edifici. Un ull de bou cec s'obre al mig
del frontó. La decoració interior de l'ull de bou ha estat feta amb la bandera catalana i dos elements de jocs
de taula pintats. Aquests dos elements destaquen un ús lúdic i social de l'edifici. Com a element
arquitectònic, el frontó recau sobre dues impostes de maó que s'uneixen amb la faixa motllurada de l'edifici
i que també són fetes en maó vist. Com a element decoratiu superposat, destaca la presència d'un floró de
pedra adossat a la part superior de les arcades que cobreixen les obertures de l'edifici, i calçant les impostes
del frontó. La cantonada sud de l'edifici es tanca amb un edifici de planta baixa i pis que guarda les
mateixes característiques decoratives de l'edifici. A la planta baixa havia estat situava la primitiva
Cooperativa agrària de Montbui, i el primer pis era conegut amb el nom de Cal Barber, on hi vivia l'antic l
barber del poble. A l'interior de l'edifici destaca actualment una sala de grans dimensions adequada com a
bar i àrea de jocs.

Història
El traçat de la nova carretera d'Igualada a Valls construïda el 1895 començà a deixar sentir la seva
influència sobre el procés d'urbanització de Montbui, centrat fins al moment entorn al carrer Major i
l'Església de Santa Margarida. A partir d'aquest moment, el centre de gravetat es començà a desviar vers a
la nova via de comunicació, constituint-se en el nou eixample del poble, que s'estendrà a partir d'aquest
moment cap a ponent. L'Entitat Agrícola Montbuienca va ser fundada l'any 1920, però no va ser fins el
1924 que es construïa l'edifici de l'Ateneu Agrícola Montbuienc, a tocar de la Cooperativa Agrícola. El 26
de setembre del 1920 es van firmar les escriptures del terreny. Aviat es convertiria en el lloc de trobada dels
montbuiencs de dretes. El 1930 s'afegia la terrassa de l'entrada. Seguint el curs dels avatars històrics, entre
el 1936 i el 1939 l'edifici és incautat. L'any 1941 es convertí en l'Ateneo Cultural Recreativo. El 1949 una
empresa privada va llogar la Sala com a sala de projecció de cinema. Durant uns anys, cada diumenge o
festiu hi havia una sessió de cinema on es projectaven dues pel·lícules. El teatre també ha estat una activitat
molt lligada a l'Ateneu. El 1980 la sala central és novament reformada i convertida en saló de jocs i bar.
Posteriorment l'edifici fou rebatejat com a Ateneu Cultural Recreatiu. El cafè ha estat la part més utilitzada
de l'Ateneu, sent escenari fins i tot de casaments. Els cafeters són els personatges més populars de l'Ateneu.
El 1987 es va restaurar la sala i l'escenari i es van eliminar els vestigis que quedaven de quan es feia
cinema: la pantalla i el forat del projector. La sala, amb el temps ha esdevingut la sala d'actes del poble: sala
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de balls, escenari de casaments, teatre, local de reunions, menjador d'àpats, discoteca per a joves etc...
L'edifici annex a l'Ateneu també té la seva història. La part de baix sempre ha estat coneguda com el
"sindicat", i va ser utilitzada durant molts anys com a local del Sindicat de pagesos de Montbui. Actualment
s'utilitza com a magatzem pel Drac i Diables, el grup de teatre i la Comissió de festes. El pis de dalt, va
funcionar inicialment com a botiga de la Cooperativa i més tard com a barberia. En l'actualitat s'utilitza com
a club d'Escacs. Recentment s'han fet obres de rehabilitació que van ser inaugurades el 18 de juny del 2010
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