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Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

Adreça: C/ Corredossos de Baix, 9-11, 08140 Caldes de Montbui
Email: ateneu@centredemocràtic.cat
Web: www.centredemocratic.cat



Breu introducció

El Centre existeix des de fa 157 anys, això son molts anys. És un fet prou
important per a tots els qui avui som al Centre, amb totes les nostres veus,
moltes consciències acumulades, moltes històries de ciutadania, voluntat,
voluntarietat, compromís amb la societat i amb el país...
Tot sumat fa que siguem molt respectuosos a l’hora de definir, què és el
Centre.
Què és el Centre?
Fa molt temps, un savi, amic de l’entitat, d’aquells que des de lluny entenen
el Centre o almenys fan l’esforç, va definir-nos com «un estat d’ànim». La va
encertar.
El Centre sorgeix de l’espurna que salta entre la gent que vol promoure els
seus drets i cultivar la seva opinió, que vol formar-se, que vol practicar el
lleure amb consciència. En aquells moments, d’aquell estat d’ànim va néixer
un denominador comú moral, que ens va fer estar compromesos amb
l’entitat, o sigui amb tothom. D’això en podem dir ateneu! I d’això pretén
exercir el Centre des de fa anys.
Anem a la recerca comunitària de la llum, d’aquella llum que els ja antics
volien i cercaven... i que ara cerquem nosaltres, la nostra pròpia llum. En
aquesta cerca, les eines d’exploració són les activitats, els actes, el teatre, la
música, les xerrades...
En aquesta caixa que tenim els del Centre trobem bones eines, eines velles
que encara fan servei i eines noves que hem de cercar per a continuar el
bon treball. Una d’aquestes eines, nova i a l’hora vella, pròpia d’un ateneu
com el nostre i que serveix per comunicar és el què teniu a les mans, un
informe. Un mitjà al què hem de complimentar sempre per transmetre els
nostres objectius com a coŀlectiu de persones. Una eina per a continuar fent
gran el nostre Centre, el de tothom, el dels nostres antics i l’ateneu que ha
de ser dels què vindran, entenent que son ells els que tornaran a cercar
altres llums amb d’altres eines d’exploració per a fer més lliure la
ciutadania. 
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L'entitat

Associació declarada d’Utilitat Pública, per Resolució JUS/1140/2013 del
Dpt. de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Associació declarada d'Interès Cultural pel Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya.
Entitat adherida al Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana,
de la Direcció General de Política Lingüística.
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6.

1.

NOM Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
NIF V58330689
Adreça C/ Corredossos de Baix 9-11 (antic 1)
Població Caldes de Montbui
Comarca Vallés Oriental
Codi Postal 08140
Telèfon 47804952
Pàgina web  http://www.centredemocratic.cat
Correu electrònic ateneu@centredemocratic.cat
Forma Jurídica Associació Data constitució 1865
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   2. Objectius i activitat de l'entitat

 
El Centre Sona (projecte contenidor de música en viu)
Cant coral ( Coral del Centre)
Educació en escacs, cursos, competicions ( Club d’escacs Caldes)
Rugby Touch ( pràctica esport Rugby mixte)
TACA’M Concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui (secció TACA’M)
Assemblea Joves Caldes, entitat d’agitació juvenil
2 Cooperatives de consum ecològic i responsable El Rusc i L’Eixam
Tast de Lectures ( lectures literàries, poesia)
Espai d’Expressions ( Espai expositiu)
Universitat Popular Caldes de Montbui
Sessions de Cineclub

ACTIVITATS QUE REALITZA

ÀMBIT GEOGRÀFIC D’ACTUACIÓ

Tot l’àmbit català, amb especial atenció a la nostra comarca, el Vallés i 
la nostra localitat, Caldes.



   3. Breu història de l'entitat

Els orígens del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista es remunten a l’any
1865, d’un grup anomenat «els Girondins» en un local del carrer Major i no
va ser fins al 18880 que s'inicien els treballs de l’actual edifici.
El Centre beu de les tesis més afrancesades de l’humanisme d’aquell
tombant de segle XIX, en el qual els valors humanístics en són l’eix principal
i per tant, l’ateneu es convertia en un lloc d’esbarjo i a l’hora, de formació.
Per aixecar les parets que avui encara ens acullen, es van emetre
obligacions i els socis de l’època van posar en valor el treball col.lectiu. Així
qui no aportava diners, aportava hores de treball per fer créixer les parets i
la vida de l’ateneu. El cafè era punt de trobada i tertúlies, mentre el teatre i
el cant marcaven la vida cultural del Centre. Entre els exemples més
paradigmàtics 
D’aquesta voluntat per formar ciutadans i garantir-los drets universals, cal
esmentar l’escola que durant els anys de la I Guerra Mundial va funcionar en
aquest mateix edifici sota el model del pedagog i lliurepensador Ferrer i
Guàrdia, també el Montepio, el servei mutualista, ja present en l’etapa més
inicial del Centre, fins el tancament en el període franquista.
El compromís polític amb les idees progressistes porta el Centre a moure
una llista unitària durant les eleccions en època de la República, però també
serà degut al permanent compromís polític que el Centre viurà etapes
funestes. Una d’elles és el tancament ordenat durant la dictadura de Primo
de Rivera. L’altre té lloc en la victòria del bàndol franquista, quan després
d’una implicació molt forta amb el front d’esquerres, que amarava gran part
de la seva activitat, el Centre acaba sent incautat, espoliat i entregat a
l’església catòlica. 
Amb el restabliment de les institucions democràtiques l’any 1977, el Centre
recupera les actuals instaŀlacions – que no totes- i en un estat deplorable.
De nou s’esdevé el treball col.lectiu i es fan aportacions econòmiques i
aportacions de mà d’obra per arranjar el cafè i d’altres espais, com el teatre
secció motor del Centre, junt amb la Coral.



   3. Breu història de l'entitat

 Paral.lelament, l’ateneu acollia i donava força d’altres propostes com el
Club Ciclista o el Club d’Escacs, fins i tot la Universitat Verda del Vallès, així
com també força actuacions en caps de cartell de l’època, tant de la Nova
Cançó com també de jazz, gràcies al Jass Sessions Club, també ha dut el nom
del Centre arreu, la Cobla Vila de Caldes.
Malauradament i causa del progressiu estat de deteriorament, la sal de
teatre es clausura l’any 2006 però això no impedeix un nou impuls del
concurs de teatre amateur, el TACA’M que ja s’ha consolidat com dels
certàmens més forts de Catalunya. La darrera etapa del Centre també ha
servit per incorporar, a banda d’un nou model de cafè a l’espai social, noves
seccions com el Centre Sona, noves propostes en formes de cicles o cursos,
Universitat Popular Caldes de Monbui, iniciatives per socialitzar les TIC,
cooperatives de consum ecològic, acollida de grups en defensa dels drets
bàsics de les persones, Coobert Coop. Cooperativa d’habitatge... Davant
d’això és molt probable que el Centre, prenent el relleu d’aquests 150 anys
d’història, continuï compromès amb tots aquests valors que el mantenen
viu. 



   4. Qui som? Què fem?

Seccions i projectes

TACA’M és la continuació renovada d’un dels clàssics dels concursos de
teatre amateur de Catalunya. Cada edició, deu grups de teatre amateur,
vinguts d’arreu dels Països Catalans, de l’estat i d’Europa, ens acompanyen
en la tasca de promoure la cultura teatral. L’edició de l’any que ve ha de
cloure tota una renovació de l’estructura interna, així com de la seva imatge,
per donar encara més una empenta a la cultura de base, en aquest cas el
teatre amateur, molt arrelat al país i escola de grans professionals. 32
edicions ens avalen com a referència, conjuntament amb d’altres concursos
arreu del territori.

EL CENTRE, SONA Plataforma d’on es programa la majoria de concerts del
Centre, en els últims anys han passat més de 200 propostes musicals amb
referents als Països Catalans, de l’estat i europeus. Sempre cuidant el
planter artístic de la comarca. 

TAST DE LECTURES Projecte neo-romàntic promogut des del Centre, que
vetlla la creació literària en paper i mida butxaca. A més de publicar el Tast,
organitzen vetllades literàries, presentacions de llibres... 

TEATREALCENTRU Grup de teatre amateur, conformat per socis, que vetllen a
part d’escometre representacions, per a organitzar tallers, cursos i estades
tècniques tant d’activistes grans com de més joves. T’apuntes?



   4. Qui som? Què fem?

Seccions i projectes

UNIVERSITAT POPULAR DE CALDES DE MONTBUI.
Projecte impulsat pel Centre i com a tal comparteix l’objectiu històric del
moviment ateneístic de promoure la formació de les persones
lliurepensadores en el camí de la transformació social. És per això que
incorpora una oferta formativa àmplia en diverses branque del coneixement,
amb rigor acadèmic i científic. 
Arrelada a Caldes de Montbui, amb identitat i projecció vallesana, està
agermanada amb la Universitat Popular de Granollers. Des d’una decidida
vocació d’obertura a tothom, la proposta educativa de la UPCM s’adreça
especialment a totes aquelles persones que cerquen una visió de conjunt i
una perspectiva integrada dels sabers, independentment de quin sigui el seu
nivell d’estudis actual. 

ESPAI D’EXPRESSIÓ
Aquest espai situat a l’altell sobre de l’espai social el dediquem a l’expressió
artística i també per a sala d’exposicions.

CINEMA AL CENTRE Dos socis del Centre, ens proposen periòdicament una
selecció de pel.licules que han marcat la història del cinema.

RUGBY TOUCH Som un equip de touch mixte i obert a totes les edats i nivells.
Volem crear afició i esdevenir un club de touch i de rugby més gran i
estructurat. Volem portar en projecte educatiu, els valors del mateix esport a
les escoles. Hem estat l’embrió de la lliga catalana.

COOBERT SCCL És l’eina que posem al servei de les persones en el seu camí
d’accés a l’habitatge i impulsa la creació de cooperatives d’habitatges sota
criteris de Responsabilitat Social (socials, mediambientals i econòmics) que
integrin diferents coŀlectius socials amb diferents capacitats físiques,
inteŀlectuals, socials i econòmiques.
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Entitats vinculades al Centre

CORAL DEL CENTRE, Recuperada la seva activitat en la transició democràtica
actualment la formem quaranta membres de totes les edats. Sempre són
benvingudes noves veus. 

ASSEMBLEA JOVES DE CALDES Entitat juvenil d’agitació cultural que té com a
objectiu crear cultura, sentit crític i participar de noves propostes creatives.
Són joves actius, amb criteri i ganes de construir. La guspira de futur del
Centre. 

PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA. La PAH Caldes, que es reuneix al
Centre, té com a objectiu lluitar pel dret universal a un habitatge digne.
Gràcies a la seva lluita ha parat nombrosos processos de desnonament a
Caldes.

CLUB D’ESCACS Club dedicat a la pràctica i ensenyament d’aquest esport.
Vincultats al Centre des de fa més de 30 anys, amb veterania i bon planter
participen al Campionat de Catalunya i en un munt de competicions. 

COOPERATIVES DE CONSUM ECOLÒGIC EL RUSC I L’EIXAM
Som associacions de consum formades per grups de persones que
s’organitzen coŀlectivament des de fa més de 15 anys per comprar productes
ecològics. Els objectius: proveir-se d’aliments sans i de qualitat, potenciar
maneres sostenibles de produir i treballar i establir relacions entre els
consumidors i productors basades en l’equitat i la solidaritat. 
 



   5. Reptes de futur

Difondre a nivell comarcal el fet cultural, associatiu, esportiu i
comunitari.
Defensar a nivell local, conceptes de valors associatius.
Dotar d’una programació estable cultural a la Vila.
Transmetre valors de convivència i treball comunitari entre els grups, el
públic, l’entitat i les administracions.
Promoure el català com a llengua nacional i vehicle de qualsevol
manifestació cultural.

Ampliar les franges d’edat que son consumidores de cultura.
Implicar els joves en el fet cultural
Recuperar rehabilitació total dels espais culturals de l’entitat.
Aprendre a treballar entitat-administració.
Aprendre a endegar un pla de comunicació potent, per part de l’entitat.
Aplicar valor afegit, tot millorant en coneixements per part de l’ateneu, al
producte TACA’M
Empènyer projectes de contingut el nou espai escènic de l’entitat.

El Centre és un projecte de caire associatiu singular en l’àmbit comarcal i
amb projecció nacional. Des dels principis ha estat inspirat per facilitar la
tasca del moviment teatral català, l’’esport, el fet comuntari i social... Dins
del mapa associatiu ha aconseguit un reconeixement per l’atenció prestada
amb els grups, les entitats, els projectes, activitats i sobretot per l’esforç, any
rere any, d’aportar noves variables de treball. Entenem, doncs,
imprescindible l’esforç que fem des del Centre, així com des d’altres
fórmules per donar un impuls al fet ateneístic, escola de molts valors.

Com a reptes generals podem considerar:

Com a objectius específics podem observar:



   6. Eines d'avaluació

Difondre a nivell comarcal el fet cultural, associatiu, esportiu i
comunitari.
Defensar a nivell local, conceptes de valors associatius.
Dotar d’una programació estable cultural a la Vila.
Transmetre valors de convivència i treball comunitari entre els grups, el
públic, l’entitat i les administracions.
Promoure el català com a llengua nacional i vehicle de qualsevol
manifestació cultural.

Ampliar les franges d’edat que son consumidores de cultura.
Implicar els joves en el fet cultural
Recuperar rehabilitació total dels espais culturals de l’entitat.
Aprendre a treballar entitat-administració.
Aprendre a endegar un pla de comunicació potent, per part de l’entitat.
Aplicar valor afegit, tot millorant en coneixements per part de l’ateneu, al
fet associatiu del mateix ateneu. 
Empènyer projectes de contingut el nou espai escènic de l’entitat.

El Centre és un projecte de caire associatiu singular en l’àmbit comarcal i
amb projecció nacional. Des dels principis ha estat inspirat per facilitar la
tasca del moviment teatral català, l’’esport, el fet comuntari i social... Dins
del mapa associatiu ha aconseguit un reconeixement per l’atenció prestada
amb els grups, les entitats, els projectes, activitats i sobretot per l’esforç, any
rere any, d’aportar noves variables de treball. Entenem, doncs,
imprescindible l’esforç que fem des del Centre, així com des d’altres
fórmules per donar un impuls al fet ateneístic, escola de molts valors.

Com a reptes generals podem considerar:

Com a objectius específics podem observar:

"Associeu-vos i sereu forts, instruiu-vos i sereu lliures,
estimeu-vos i sereu feliços" (Josep Anselm Clavé)


