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SALUTACIÓ

BONA FESTA MAJOR!
Com cada any la junta de l’Ateneu Familiar ha preparat el programa de la Festa
Major del 2009 i amb aquest motiu ens dirigim a tots els socis i públic en general
per oferir-los-hi unes actuacions que esperem que puguin complaure a tothom.
Aquest any us oferirem una antologia de la Sarsuela amb els millors fragments
del gènere; Així com també ells balls al Saló Rosa, especialment el Ball de Festa
Major del dia 20, també hi haurà el tradicional Vermut de Festa Major el mateix
dia 20 dedicat als socis i simpatitzants.
L’Ateneu està apunt de tenir importants millores al Cafè esperem que amb el
canvi de cafeter es pugui convertir en lloc on els socis puguin trobar-si bé i
estigui obert al poble. Continuem fent ball els diumenges i algun dissabte ball de
saló, al mateix temps em continuat fent millores tan al Saló Rosa com a la Sala
del Teatre, a fi de millorar-les en tots els aspectes i així poder-les oferir més
activitats per als socis i per al públic en general per recuperar, d’aquesta manera,
el lloc que correspon a l’Ateneu dintre la societat santboiana.
Properament tindrem un grup de dones que farà Ioga i Pilates els matins al Saló
Rosa També estem oberts a col·laborar amb altres entitats que necessitin un
espai per actes puntuals.
Felicitats en nom de la junta directiva.
Jaume Sans (President)

SUMARI DE LES
ACTIVITATS DEL MES DE
MAIG i FESTA MAJOR
Diumenge dia 10, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit:
BALL DE TARDA
Amb la música i la veu de SILVIA BAS.
Dissabte dia 16, a les 6 de la tarda:
GRAN ESDEVENIMENT LÍRIC
La companyia de FERRAN RIGUAL presentarà les seves primeres figures
líriques amb l’espectacle CENT ANYS DE SARSUELA
Diumenge dia 17, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit:
BALL DE TARDA
Amb la música i les veus del DUO MEDITERRÁNEO.
Dimecres dia 20, a dos quarts de dues de la tarda:
VERMUT DE FESTA MAJOR, per als socis i acompanyants.
A les 6 de la tarda BALL DE GALA DE FESTA MAJOR
Amb el GRUP QUE TAL on l’Antoni Puigvert i el cantant ROBERT (ex
tenor de l’orquestra Sevatana) ens faran un magnífic repertori de ballables.
Diumenge dia 24 des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit:
BALL DE TARDA
Amb la música i la veu de XAVI DELGADO
Diumenge dia 25 des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit:
BALL DE LA CAPVUITADA DE LA FESTA MAJOR
Amb la música i la veu de MARC ORIOL

Dia 10:
Ball
tarda des
de les 6 a
les 9 del
vespre
Preus:
Socis:
4 €uros
no socis:
5 €uros
Música en viu a càrrec de SÍLVIA

Dissabte dia 16, a les 6 de la tarda, a la Sala Teatre:
Gran esdeveniment líric !
FERRAN RIGUAL, presenta a les primeres figures de la seva
Companyia Lírica amb l’espectacle:

CENT ANYS DE SARSUELA

amb els eminents cantants:
RUTH NABAL, gentil soprano del Gran Teatre del Liseu
JOSEP LLUÏS BLANCH, jove tenor
ALBERTO CAZES, divo baríton uruguaià
ESTHER MARQUEZ, tiple còmica
JOAN GARRIDO, tenor còmic
Acompanyament musical pel prestigiós mestre:
XAVIER DOLÇ
Presentació i comentaris:
FERRAN RIGUAL
Interpretaran els millors fragments de:
LOS GAVILANES – LA DOLOROSA – LA DEL MANOJO DE ROSAS
– LA CANCIÓN DEL OLVIDO – EL REY QUE RABIÓ – LA
TABERNERA DEL PUERTO – BOHEMIOS – CANÇO D’AMOR I DE
GUERRA – EL CONDE DE LUXEMBURGO – PEL TEU AMOR, etc.

Dia 17: Ball de tarda des de les 6 a les 9 del vespre

AMB EL DUO MEDITERRANEO - Preu Socis: 4 €uros / no socis: 5 €uros

Camps Blancs, 38
Tel: 93.630.84.93
Fax:93.630.58.53
persumar@persumar.com
Sant Boi de Llobregat

Anselm Clavé, 13 / Montclar
Telèfon: 93.654.33.03

Dimecres dia 20, a dos quarts de dues de la tarda:
Com de costum el nostre Ateneu oferirà a tots els socis i acompanyants
el tradicional VERMUT SOCIAL de FESTA MAJOR

Fotos: Sortida del Vermut Social de l’Ateneu de l’any 1936

i

Vermut Social de l’any 2006

Dimecres dia 20:
BALL DE GALA DE FESTA MAJOR

A les 6 de la tarda BALL DE GALA DE FESTA MAJOR
amb el GRUP QUE TAL
L’Antoni Puigvert i el cantant ROBERT (ex tenor de la Sevatana)
ens faran un magnífic repertori de ballables.
Preu entrades: Socis: 5 €uros – No socis 7 €uros

Dia 24: Ball de tarda des de les 6 a les 9 del vespre
Preu Socis: 4 €uros / Preu no socis: 5 €uros

Música en viu a càrrec de Xavi

ADMINISTRACIÓ
DE LOTERIES NÚMERO 2
Jordi Ivern Pallas

La Quiniela - La Primitiva
El Gordo - Euromillones
- PENYES Apuntacions
Futbol setmanal
--------Plaça Catalunya, 35
Telèfon: 93.652.01.37
Sant Boi de Llobregat

JOIER

Capvuitada de Festa Major al Barri Centre
Dissabte dia 30 a les 8 del vespre a la plaça de l’ajuntament
CONCERT DE LA CAPVUITADA per l’orquestra SELVATANA,
i a les 11,30 Extraordinari ball per la mateixa orquestra

1963 – 2009

Dia 31:
Ball de la
capvuitada
des de les
6 a les 9
del vespre
Preus:
Socis:
4 €uros
no socis:
5 €uros
Música en viu a càrrec de Marc Oriol

C/ Riera Basté 18-20 08830 Sant Boi
Tel. 93.635.40.25 – Fax. 93.630.58.02
info@centredentalbaste.com
www.centredentalbaste.com

UN SALÓ IDEAL PER A CELEBRACIONS

QUE S’OFEREIX ALS SOCIS I AL PÚBLIC EN GENERAL

Si busqueu una bona sala per celebrar-hi festes: aniversaris bodes, comunions,
banquets, reunions o qualsevol altre tipus de celebracions, l’Ateneu Familiar us pot
resoldre el problema oferint-vos, per un preu mòdic, el nostre Saló Rosa

El mateix Saló Rosa de l’Ateneu Familiar, als anys 50, quan es feia cinema
conjuntament amb la sala gran de cinema i teatre

