
La seva història:
L'Ateneu l'Aliança va ser fundat el 1925 i avui dia encara continua
oferint tot tipus d'activitats culturals, esportives i socials tant a
socis com a no socis.  
Entre 1927 el 1931 es va construir l'edifici que es paga amb les
quotes dels socis (n'hi havia de protectors i de balladors que només
pagaven durant la festa major).

Després de les dificultats de la guerra i el seu tancament durant un
any, el 1940 s'acorda la construcció de llotges, cosa que evidencia la
gran afluència de públic, sobretot durant la festa Major.
El 1950 es compra el primer projector de cinema sonor, el 1951 es
demana convertir el pati en una pista de bàsquet i el 1954 sorgeix la
proposta de fer ball un cop al mes.

Al llarg dels anys l'edifici ha patit diverses modificacions,  des de
reparar la teulada, arrebossar la façana, ampliar l'habitatge del
conserge, instal·lar calefacció, etc ,tot finançat amb les quotes dels
socis, hipoteques, subvencions, lloguer dels espais...

Els anys 70 es caracteritzen per l'augment de les activitats que es
duen a terme i per les reformes empreses (sala de ping-pong, zona
de socis...
El 1976 es va celebrar el cinquantenari de l'Aliança  amb la
celebració de diversos actes i la creació d'una medalla que
anomenen Licinius de la mà de Subirachs. 

REVISTA ELI REPORTATGE

ATENEU L'ALIANÇA
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El 1986 s'inicien els Balls amb disc els diumenges a la tarda que es
convertiran en Disc 7 el 1988 amb gran éxit. També continuen els
balls de saló
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El 1992 s'inicia un periode de renovació després d'una petita crisi ,
amb la continuació dels antics projecctes i la presentació de nous
com:

Festa Anyal
Sopar de seccions
Joc de pistes
Carnestoltes

A partir del 1996 s'encarreguen també de les Festes de Nadal, Cap
d'Any, Carnestoltes,Sant Jordi i el lletraferit, concerts, activitats
infantils...

L'activitat que tindrà més éxit serà la Juquesca, quan un grup de
joves decideix crear una Festa major alternativa dins dels actes
de la festa Major. Consisteix en un seguit de proves realitzades 
 per grups: d'habilitat, de força o d'enginy, com per exemple
estirar el tractor, fer castells (humans o de sorra)...

El 1999 rep el Premi de la Federació d'Ateneus a l'activitat socio-
cultural que fomenta la participació popular per "La Juguesca".
També és l'any que tindrà lloc per primera vegada el "Bram de
Drac" una actuació musical composada pel director argentí
Marcelo Bellagamba amb l’ajuda d’en Lluís Oliván i interpretada
per la gent del poble, de la qual sorgeix el primer disc compacte
de les cançons representades. L'any següent serà representat a
la Plaça de l'església amb la col·laboració de totes les escoles del
poble.
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El 1980 per primera vegada la Festa Major s'organitza 
 conjuntament amb l'Ajuntament.



Fins avui dia en que continua oferint una gran varietat d'activitats  

QUÈ OFEREIX L'ALIANÇA

ESPORTS-ESPECTACLES-ACTIVITATS

Des del seu inici, l'esport ha estat molt present:  futbol
sala, bàsquet, karate, Tapadalejada, Running, Ping-Pong
Trail nocturn, pàdel ....

Coral, escacs, sardanes, cinema infantil...

Espectacles infantils: màgia, titelles, contes, teatre
musical,... i més
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ON ES TROBA?

                       correu :bustia@lalianca.cat

Carrer de l'Aliança 17 Lliçà d'Amunt
contacte:        
                              telèfon 93 841 45 33

mailto:bustia@lalianca.cat

