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Recorregut historic per  
l'ateneisme de l'Alt Camp  

i del Baix Penedes

Antic cafè de la Societat. 
Anterior a 1936

Finestrals que 
comunicaven el cafè i la 

sala de ball del Molí.



Què és Camins d’Ateneus?

Camins d’Ateneus és un projecte de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que 
vol promoure el coneixement del territori 
català a través dels seus ateneus! El projecte 
organitza caminades localitzades en diferents 
barris o pobles, visitant els ateneus, antics 
ateneus, entitats associatives culturals o llocs 
d’interès relacionats amb aquests.

Aquest projecte el va començar la Delegació 
Territorial de Barcelona, ciutat on es troben 
un gran nombre dels ateneus federats a la 
FAC i on es van realitzar rutes per barris com 
Gràcia, Horta i Sant Andreu. Gràcies a la bona 
rebuda d’aquestes rutes, actualment aquest 
projecte es realitza a tota Catalunya!

Les rutes estan obertes a tota la ciutadania, 
tant a persones que siguin del barri o poble que 
es visita com d’altres llocs de l’entorn. Volem 



contribuir a donar a conèixer les entitats que 
tenim als pobles i ciutats de Catalunya, la seva 
finalitat, els seus projectes de transformació i 
com podem participar-hi!

Els diners que es recullen de les inscripcions 
de les rutes van destinats en benefici d’una 
entitat social local que decideix l’ateneu 
organitzador. En aquest cas, serà Càritas, 
l’organització sociocaritativa de l’Església 
que té com a missió acollir i acompanyar 
en el seu camí de recuperació a persones en 
situacions difícils. L’atenció individual a la 
persona és el punt de partida i és en aquests 
espais on es desenvolupa la seva acció.



Recorregut històric per  
l’ateneisme de l’Alt Camp  
i del Baix Penedès

El punt de partida de la ruta és al Casal de Vila-
rodona. Començarem caminant direcció nord, per 
l’Aviguda d’Enric Benet, i girarem a la dreta pel 
Carrer de la Muralla Nova per arribar al Carrer de les 
Hortes. 

La ruta (1)

Pati de butaques del 
cinema del Casal de 
Vila-rodona.

Façana principal 
del Casal de  
Vila-rodona.



Aquí trobarem la 
Casa de Cultura, 
on antigament es 
trobava La Societat de 
Treballadors Agrícoles, 
creada l’any 1893 i el 
1901 va inaugurar un 
edifici de nova planta en 
aquest carrer. La «Societat» 
vila-rodonina fou una de les 
primeres entitats d’aquesta tipologia que es varen 
constituir al Camp de Tarragona. Era una cooperativa 
agrària que prestava serveis de venda de productes 
als pagesos associats, però que a més els seus 
espais socials tingueren una gran rellevància. Era 
l’espai del ball de les festes, on es representaren 
obres de teatre, actuacions musicals com les de cor 
l’Harmonia del Gaià, i es celebraven conferències 
i mítings. Més endavant s’hi projectà el cinema. 
Darrera l’escenari, fins arribada la República, hi va 
funcionar a intervals una escola laica pels fills dels 
pagesos associats. L’any 1918 els homes vinculats a 

Edifici de la «Societat», 
actual Casa de Cultura.

El cafè de 
 la Societat  
en una trobada  
de corals. 1927.



Punt de sortida: Casal de Vila-rodona

Casa de la Cultura  
(antiga Societat de Treballadors Agrícoles) 

El «Molí» (antiga seu social del Sindicat 
Agrícola i Caixa Rural de Vila-rodona)

Casal de Vila-rodana
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Ajuntament 

Biblioteca Municipal de Vila-rodona
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la Societat van crear el Sindicat Agrícola de Vila-
rodona, construint un gran celler cooperatiu obra 
de l’arquitecte Cèsar Martinell i de l’enginyer Isidre 
Camplloch. Fou el sector d’ideologia republicana, les 
esquerres durant la República. Després de la guerra 
la sala va funcionar com a cinema fins l’any 1966.

Un cop visitat l’Antiga seu de la Societat de 
Treballadors Agrícoles, caminarem pel Carrer de les 
Hortes fins arribar al Carrer Doctor Ferrer (Carrer 
Major). Visitarem El «Molí», que fou la seu social 
del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Vila-rodona, 
format per pagesos de tarannà conservador, les 

 (11)

Edifici del «Molí» 
en l’actualitat.  

Fou la seu social  
del Sindicat Agrícola i  

Caixa Rural.

Antic cafè del Molí.  
Va funcionar fins  

l’any 1966.



La sala del Molí en un acte 
d’homenatge a la vellesa.  
Finals dels anys 40.

dretes durant la República. Era l’edifici de l’antic 
molí fariner de la vila, reformat cap a l’any 1919 amb 
croquis de Cèsar Martinell, per convertir-lo en seu 
social. A la planta baixa hi havia el magatzem dels 
adobs. Al primer pis el cafè i la sala del ball edificada 
damunt de l’antiga bassa del molí. Al pis superior es 
trobaven les oficines del Sindicat Agrícola i el pis del 
conserge. El cafè i la sala de ball van funcionar fins 
l’any 1966.

Acabarem la visita a les instal·lacions del Casal de 
Vila-rodona, membre de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya.

Escenari del Molí  
a la postguerra.



Els ateneus de la ruta

Ateneu visitat:  
Casal de Vila-rodona

El Casal de Vila-rodona va ser una entitat inaugurada 
l’any 1966 i va assumir l’activitat socio-recreativa 
que gestionava la Cooperativa Agrícola. Inicialment 
les instal·lacions van consistir en un cafè, una 
sala de ball i un cinema, unes àmplies i modernes 
instal·lacions que eren l’admiració de la comarca. 
Posteriorment es va pavimentar una pista on s’ha 
vingut celebrant el ball de la festa major des de 
aleshores. 

El projecte de la constitució i edificació del Casal  
va sorgir a partir d’una donació econòmica del vila-
rodoní emigrat a Mèxic, Enric Benet, efectuada l’any 
1963. També es va finançar amb les quotes d’ingrés 
dels socis, molt de treball voluntari a les nits i festes, 
i crèdits, un d’ells destinat a millores agrícoles que 
van demanar una cinquantena de socis. L’any 1999 
es va inaugurar una sala d’actes i exposicions a 
l’antic «galliner» del cinema.

Instal·lacions del Casal 
des de l’antiga piscina



Menys coneguda fou l’activitat desenvolupada 
darrera de l’escenari de la Societat. Es referim a 
l’escola dita agrícola o laica de la Societat. Va 
funcionar a intervals a partir de  la dificultat de 
trobar mestre. En una fotografia de 1913 hi podem 
comptar 78 nens. Un dels impulsors de l’escola fou 
Pau Robert i Rabadà, que durant la seva vida fou 
president de la Societat, alcalde, president de la 
secció de vinicultura del Sindicat Agrícola i diputat 
provincial i de la Mancomunitat. La condició de laica 
per contraposició va comportar la creació l’any 1913 
de l’escola catòlica de Sant Miquel.  

Ruta i explicacions de la mà de: 

Josep Santesmases i Ollé, es president del Centre 
d’Estudis del Gaià i també de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana. Entre altres és 
autor de sis llibres d’història de Vila-rodona i de 
nombrosos articles. Ha estudiat els antics sindicats 
agrícoles i les seves seccions recreatives i el procés 
constitutiu del Casal de Vila-rodona.

L’opinió experta

Dinar de  
caramelles  
a la Societat.



L’escenari de la sala de la Societat 
presidida per la senyera del cor 
l’Harmonia del Gaià. 1927. Biblioteca Municipal  

ubicada a l’antiga sala de la Societat

Casal de Vila-rodona

Avinguda Enric Benet, 6. 
43814 Vilarrodona

       @casalvilarodona 
www.casaldelavila.cat
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