
Què, comencem?	 

!
Programació 2015-2016 

(un tast) 

Editorial 
!
Què és OlesaAteneu? !
 L'Ateneu neix amb la voluntat 
d'esdevenir una eina social per 
a l'extensió i conreu de la 
cultura en tots els seus 
aspectes, i que faci servei a 
altres entitats i persones que, 
dins de l'àmbit de la cultura, 
vulguin promoure idees i 
creacions, compartir i rebre 
coneixement, debatre i generar 
noves idees, intercanviar 
opinions, etc. !
En una vila tan rica en 
propostes, art i cultura, 
OlesaAteneu vol aportar la 
transversalitat i el lloc 
d'intercanvi per a totes les 
persones  (actives o passives) 
que entenguin que la cultura, 
les humanitats, l'art, la ciència, 
són garantia de llibertat i 
progrés.!
Durant els propers mesos 
OlesaAteneu farà les activitats 
en diferents locals d’Olesa, 
mentre promou l’adquisició 
d’una seu per al ple 
desenvolupament de l’entitat. 

ATENEU! 
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El proper dia 13 de juny, dissabte, a les sis del vespre i 
a la Casa de Cultura d'Olesa de Montserrat us 
presentarem la nova entitat OlesaAteneu.  

Durant la presentació explicarem la programació del 
primer curs, que constarà de debats, conferències, 
tallers,  etc., tan propis, com organitzats conjuntament 
amb altres entitats olesanes. 

L'acte inaugural comptarà amb l'assitència de 
persones vinculades al món ateneístic i que, alhora, 
han col·laborat en la gestació d'OlesaAteneu (Sergi 
Jover, Enric Cirici, Àngel Hernàndez, Ramon 
Alcoberro), que exposaran diferents aspectes de 
l'ateneisme i presentaran la primera de les activitats 
d'OlesaAteneu: la coordinació de la restauració del 
llibre [Incipit Su[m]ma totius philosophie [et] medicine, 
del mallorquí de nissaga olesana Pere Bernat d'Olesa, 
un important llibre de cirurgia editat a principis del 
segle XVI, del qual només queden dos exemplars en 
tot el món.  

Aquesta restauració ha estat apadrinada per les 
entitats olesanes Comunitat Minera Olesana, Daina-
Isard Cooperativa d'Ensenyament, La Passió d'Olesa i 
l ' A j u n t a m e n t d ' O l e s a , d i n s d e l p ro g r a m a 
d'apadrinaments de la Biblioteca de l'Ateneu 
Barcelonès.
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Programació 2015-2016 (un tast) 
Pedrolo · Escriptura · Llull · Llengua · Ovidi Montllor · Teatre · Ciència · Història · Recerca 
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Les activitats que programarà 
OlesaAnteneu són el resultat de les 
propostes dels nostres socis. Per 
començar el curs 2015-2016 tenim 
aquest menú, però estem oberts a allò 
que volgueu suggerir i endegar.

TALLERS I CONFERÈNCIES 

OCTUBRE-DESEMBRE 

Les seccions de l’Ateneu seran les 
encarregades de proposar els diferents tallers, 
debats o conferències, cadascuna en el seu 
àmbit.  

Per començar ens proposen un taller 
d’escriptura de records, un de tècniques 
d’escriptura, tallers de català, conferències 
sobre Ramon Llull, debats, lectures de poemes 
i també unes xerrades informatives a 
professionals de l'ensenyament, pares i 
persones interessades en la Disgrafia.

OVIDI! (MONTLLOR)  

17 D'OCTUBRE DE 2015 

Suggerit per l'Ateneu, 
organitzat per l'Ajuntament i en 
col·laboració amb el 
Correllengua 2015, tindrem a 
Olesa en Toti Soler en un dels 
espectacles més premiats de 
l'any : L'Ovidi, poema sense 
acabar.

TREBALLS DE RECERCA DE 
BATXILLERAT. LLUMENERES 
OLESANES. 

PRIMAVERA 2016 

Els millors treballs de recerca dels batxillerats dels  
IES Creu de Saba i Blanxart, i l'escola Daina-Isard, 
presentats en societat.

'AQUESTA NIT 
TANQUEM' (ANY 
PEDROLO) 

SANTA OLIVA 2016 

Muntatge teatral de caràcter 
transversal amb la participació 
de les entitas olesanes que 
generen activitat teatral de 
forma regular. Repartiment de 
30 actors. Representacions a 
la UEC (per les 
característiques del 
muntatge). Equip de direcció: 
UEC, Felip Carreras i 
Montserrat Jané. La Passió, 
Oriol Garrido. El Casal, Daniel 
Buson i Albert Grivé. Daina - 
Isard, Jaume Farrés i Llorenç 
Mimó.
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FES-TE ATENEISTA!  

40€ semestrals 

Passeig del Progrés, 51 (Cal Matagallines) 

Els dimecres de 17:30 a 19:30 

olesa.ateneu@gmail.com / http://olesaateneu.wix.com/olesaateneu  

www.facebook.com/pages/OlesaAteneu/

                                                             Ítaca 
Potser trobem sempre massa definicions, pensaments i reflexions, per arribar a definir la paraula cultura. I 
potser no ens cal tant. La podríem definir com a sentiment o sensació, com a ésser o pertinença a un lloc, 
però en qualsevol cas,  s’escapa per la seva magnitud.  

Normalment creiem que la nostra cultura és la vàlida per a costums i hàbits. De fet, és la nostra, amb la 
que naixem, la que des que som formats se’ns injecta a les venes i en forma de gen circula fent-nos 
créixer. S’arrela tant que fins i tot podríem dir que de forma vernacla ens connecta amb cada pas que 
donem sobre la terra. Arriba a connectar amb nosaltres 
tan endins que fins i tot el pensament, un element tan 
abstracte, és similar. És la part més individual i íntima de 
cadascun de nosaltres amb la qual es podrà crear un 
imaginari col•lectiu per arribar a la realitat.  

Per aquest motiu és important lluitar per mantenir en la 
memòria els nostres fets culturals i històrics, els de la 
terra que trepitgem. Si no fos així, hauríem perdut la 
pista dels nostres anhels i caminaríem sense rumb i 
sense motiu. La cultura camina i dels seus passos 
construeix la seva grandària; si els passos s’aturen, la 
cultura disminueix.  

Per aquest motiu d’arrelament  (ens prové d’un 
aprenentatge passat) és també important el viatge o 
lliurament. Amb això vull dir que també és important poder mostrar la nostra cultura, per després poder  
compartir-la , i fins i tot, abonar-la amb altres savieses. No es conformarà mai amb un sol tros de terra, vol 
viatjar, veure, caminar, córrer…i de sí mateixa es nodreix.  

És important, doncs, combatre l’estancament i la solitud, i també combatre contra tot allò que ens la vol 
prendre de la memòria. La mesura dels dos fets la farà forta per saber perquè camina i cap a on ho fa. 

Míriam Garcia
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OLESA APADRINA LA RESTAURACIÓ D'UN 
LLIBRE DE PERE BERNAT D'OLESA (M. 1531) 

!
La Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès custodia un fons 

de gran valor històric i patrimonial. Documents 
publicats fa més de 3 segles, que cal restaurar. Una 
recuperació imprescindible, però impossible si no 
recorrem al micromecenatge i a la col·laboració 
ciutadana. 

A OlesaAteneu ens vam assabentar que entre els 
llibres per restaurar hi havia un tractat de cirurgia del 
segle XVI signat per una tal Pere Bernat d'Olesa, de la 

nissagga mallorquina dels 'Olesa', "Llinatge de ciutadans honrats i després cavallers 
mallorquins originari, segons la tradició familiar, de la vila d’Olesa." (GEC) 

A més, es tracta d'una família de forta tradició lul·lista, la qual cosa ens permetia també 
aprofitar l'avinentesa per, si més no d'una manera tangencial, commemorar l'any Llull i, qui 
ho sap, recuperar algun lligam d'Olesa amb la reconquesta de Mallorca.  

Ens va semblar que la Olesa podria contribuir a aquesta restauració i així ho vam proposar a 
diferents entitats com a representants de la 
nostra vila per tal que mitjançant petites 
aportacions, cobrissin el cost de la restauració. 
La resposta, excel·lent, va comportar que les 
aportacions de la Comunitat Minera, la 
Coopeerat iva Daina-Isard, la Passió i 
l'Ajuntament ho fessin possible. 

Entre el dia dia 13 de juny a les 18 h i fins 
diumenge, al vestíbul de la Casa de Cultura, 
restarà exposat l'exemplar de la Incipit Su[m]ma totius philosophie [et] medicine, juntament 
amb el reportatge fotogràfic de la restauració. 
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