
INSTRUCCIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE:

El període d'inscripcions per als cursos, tallers, presentacions i activitats familiars de la
programació d'hivern s'obriran el dilluns 13 de febrer a les 10.00 h.

• Les inscripcions es podran fer a través d’Internet mitjançant l’adreça cursos.ajuntamentrubi.cat
o bé de manera presencial a l’Ateneu Municipal.

• Les inscripcions romandran obertes fins que s’exhaureixin les places.

 •La devolució de les quanties abonades no s’efectuarà en cap supòsit, excepte quan, per causes
imputables al servei de l’activitat, aquesta no es dugui a terme. En aquest cas, el preu pagat
es tornarà d’ofici a la persona interessada. L’abandonament d’un curs o taller tampoc no serà
motiu de devolució.

• L’Ateneu es reserva el dret de suspendre les activitats a les quals no s’hagin inscrit un nombre
mínim de participants..

Trobareu més informació a ateneurubi.cat/inscripcions

L’Ateneu Municipal de Rubí és un equipament de servei i foment de la pràctica
social i cultural que s’adreça al conjunt de la ciutadania de Rubí, i un espai
de referència per al teixit associatiu de la ciutat.

L’Ateneu també és conegut amb el nom de Torre Riba o Torre Ezpeleta.
Fou construït l’any 1912 i es tracta de l’edifici més representatiu del modernisme
rubinenc; és un emblema del patrimoni arquitectònic de la ciutat, i va ser
adquirit l’any 1983 per l’Ajuntament de Rubí amb el compromís que es
conservés com a espai cultural.

L'Ateneu
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Programació
d’hivern 2017

Inscripcions
Ateneu Municipal
de Rubí
Carrer Xile, 1-3
08191 RubÌ (Barcelona)
Tel. 935 887 473

Email: ateneu@ajrubi.cat
Twitter: @ateneurubi
Facebook: fb.me/lateneu.rubi
www.ateneurubi.cat

Horari

Matins: de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00h,
i dissabtes 10.00 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 21.30 h

Sala
 C

làs
sic

a



Programació
d’hivern 2017

Cursos i tallers
HATHA IOGA
Grup de matí: dijous de 10 a 11 h
Del 16 de febrer al 6 d'abril
Grup de tarda: dimarts de 20 a 21 h
Del 21 de febrer al 11 d’abril
Ambdós grups amb Elisabet Salazar
8 sessions | Preu: 16 €

TXIKUNG I ART SAURÍ
Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 20 de febrer al 10 d'abril
Amb Ivana Navarro
8 sessions | Preu: 24 €

FOTOGRAFIA
Nivell bàsic: dilluns de 20 a 21.30 h
Del 20 de febrer al 10 d'abril
Nivell 2: dimarts de 20 a 21.30 h
Del 21 de febrer a l'11 d'abril
Ambdós grups amb Carles Mercader
8 sessions | Preu: 24 €

TALLER DE PINTURA A L’OLI
Dimarts de 19 a 21 h
Del 21 de febrer a l'11 d'abril
Amb Xavier Espínola
8 sessions | Preu: 32 €

MEDITACIÓ I TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
Dimecres de 10 a 11 h
Del 22 de febrer al 12 d'abril
Amb Elisabet Salazar
8 sessions | Preu: 16 €

CALENDARI DE TAULA AMB
SCRAPBOOKING
Dijous 16 i divendres 17 de febrer
De 18.30 a 20.30 h
Amb Mónica Salgado
2 sessions | Preu: 8 €

INICIACIÓ A LA CULTURA MAKER
I L’IMPRESSIÓ 3D
Dijous 23 de febrer i 2 de març
De 18.30 a 20.30 h
Amb l’Associació Cultural Tangencial
2 sessions | Preu: 8 €

QUI DECIDEIX QUÈ ÉS NOTÍCIA?
UNA MIRADA CRÍTICA A L’ACTUALITAT
DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Dimecres de 19 a 21 h
De l’1 al 29 de març
Amb el col·lectiu SomAtents
5 sessions | Preu: 20 €

ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER ADULTS:
ENTENDRE I FER UN BON ÚS D’INTERNET
I LES XARXES SOCIALS
Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Del 7 al 23 de març
Amb el col·lectiu SomAtents
6 sessions | Preu: 24 €

CREACIÓ D’UNA CÀMERA PINHOLE
Divendres 24 de març
De 18.30 a 21.30 h
Amb Laia Sala
1 sessió | Preu: 6 €

OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES
NOCTURNES
Tots els divendres a les 21.30 h

No requereix inscripció prèvia.
Ho organitza: Associació d’Amics
de l’Astronomia TRI-A.

RETRATEM LA CIUTAT
Redescobrim Rubí a través de l’objectiu
de la càmera, immortalitzem diversos àmbits
de la ciutat que ens permetran treballar
aspectes concrets del món de la fotografia!

Taller 1: Streetphoto pels carrers de la ciutat
Dissabte 18 de febrer de 10 a 14 h

Taller 2: Un patrimoni de foto!
Dissabte 18 de març  de 10 a 14 h

Taller 3: Retrat de les persones de Rubí
Dissabte 8 d’abril de 10 a 14 h
Preu: 8 €/taller
Amb Carles Mercader

Xerrades, tertúlies,
presentacions
SEXUALITAT I CÀNCER
Dimecres 8 de febrer a les 18 h
El càncer i el seu tractament poden afectar
la sexualitat, i probablement ens demana
adaptacions, canvis i noves fórmules de relació
segons cada situació. A càrrec de Mati Segura,
psicòloga i terapeuta sexual.
Ho organitza: Oncolliga Rubí (Federació
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica)

ETS COM ESCRIUS. SEMINARI
DE GRAFOLOGIA*
Divendres 3 de març a les 18 h
La nostra escriptura és una projecció de
nosaltres, la nostra personalitat i essència, les
nostres il·lusions i les nostres pors. Com escrius?
A càrrec de Cruz Barón, grafòloga i pèrit
cal·lígraf judicial.

DONES DE PEL·LÍCULA*
Divendres 10 de març a les 18.30 h
A través del visionat de diferents fragments
de pel·lícules descobrirem els valors i els
imaginaris adscrits a les actrius del cinema
clàssic, modern i contemporani.
A càrrec de Mireia Soler, especialista en
feminisme i perspectiva de gènere.

EL PAPER DEL SO I LA MÚSICA
EN EL CINEMA*
Divendres 17 de març a les 19 h
Com deia el cèlebre director Francis Ford
Coppola, “la banda sonora d’una pel·lícula
és el millor aliat del director, ja que influeix
en l’espectador de forma secreta”.
A càrrec de Gerard Bosch, mestre de música.

QUÈ ÉS L’OPEN DATA? UNA APROXIMACIÓ
A TRAVÉS DEL PORTAL RUBÍ OPEN DATA
Dijous 30 de març de 18.30 a 21.30 h
Què és l’obertura de dades públiques?
Descobreix l’ecosistema bàsic de reutilització
de dades públiques i les seves possibilitats
de generar valor afegit a la societat!
A càrrec d’i-LabSo, Internet Laboratori Social.

Les activitats marcades amb * requereixen
inscripció prèvia. Places limitades.

CONEIX EL 2N NÚMERO DE L’ESQUITX,
REVISTA DE TERRITORI I CULTURA

BlueHealth. L'impacte dels espais blaus
sobre el benestar de la població
Dijous 16 de març a les 19 h
A càrrec de l'Institut Global de Salut de
Barcelona i l'UAB.

La contaminació de l'aigua. El cas de Rubí
Dijous 23 de març a les 19 h
A càrrec de membres i col·laboradors de Rubí
d'Arrel. Entrada lliure. Aforament limitat.
Ho organitza: Rubí d'Arrel.

DIÀLEGS DIVERSOS AMB ENTITATS DE RUBÍ
El Servei de Mediació Ciutadana i les entitats
de la ciutat ens conviden a recuperar un espai
de debat i entesa entre diferents perspectives
fent pràctica de la cultura del diàleg i de la
mediació!

El treball col·laboratiu i en xarxa a la ciutat
Dijous 6 d’abril a les 19 h
Entrada lliure. Aforament limitat.
Ho organitza: Servei de Mediació i entitats
col·laboradores.

Activitats familiars
FEM UN PETIT ÀLBUM DE FOTOS
AMB SCRAPBOOKING
Dissabte 18 de febrer  a les 11 h
A càrrec de Mónica Salgado

CREACIÓ DE MÀSCARES AMB MATERIAL
RECICLAT
Dissabte 25 de febrer a les 11 h
A càrrec d’Activijoc

REPENSEM ELS CONTES!
Dia Internacional de les Dones
Dissabte 11 de març a les 11 h
A càrrec de Trama Cultura

LES JOGUINES NO SÓN SEXISTES. I TU?
Dia Internacional de les Dones
Dissabte 18 de març a les 11.30 h
A càrrec de l’Associació CoeducAcció

CONTES DE PASQUA
Espectacle familiar. Aforament limitat.
Dissabte 8 d’abril a les 12 h
A càrrec de Cia. La Minúscula.

TALLERS DE ROBÒTICA FAMILIAR
Descobreix la robòtica educativa com a eina
potenciadora d’habilitats tècniques i creatives!

Milo, el vehicle espacial i científic
Dissabte 4 de març a les 11 h

Simulem un terratrèmol amb estructures
robustes
Dissabte 1 d’abril a les 11 h

CONCERTS PER A PETITA INFÀNCIA
Cicle de concerts adreçat a la petita infància
amb l’objectiu de proposar un espai per
educar l’oïda musical mitjançant l’estímul
de la curiositat i del treball sensitiu a través
de la música.

Federico & Mercurio
Piano i violí
Dissabte 25 de març a les 12 h

La Ferlandina
Violí barroc i viola de gamba
Dissabte 29 d'abril a les 12 h

Entrada lliure. Aforament limitat.
Hi col·labora: Escola Municipal de Música
Pere Burés.

4t Cicle de Jazz
Programació estable d'actuacions de jazz
que combinen el format de concerts a càrrec
de músics de l'escena jazzística del territori
amb jam sessions obertes a la participació
ciutadana.

JAZZ RUBÍ RHYTHM NIGHT
Selecció de swing, latin jazz, blues i funk!
Dissabte 25 de febrer a les 20 h

JAZZ RUBÍ JAM SESSIONS
Vine a tocar amb nosaltres!
Divendres 10 de març a les 21 h

QUICO SAMSÓ TRIO
Versions i temes propis amb grans dosis
d'improvisació i espontaneïtat.
Dissabte 25 de març a les 20 h

XAVIER CASTILLO TRIO
Selecció d’estàndards amb arranjaments
i temes propis.
Dissabte 22 d’abril a les 20 h

VIKTORIJA PILATOVIK & MICHELE
FABER QUARTET
Jazz en estat pur amb calidesa vocal
i mestratge instrumental!
Dissabte 20 de maig a les 20 h

Entrada lliure. Aforament limitat.
Ho organitza: Associació Jazz Rubí.

Sala Clàssica
La Sala Noble esdevè un nou escenari on
aproximar-se a músiques antigues i del gènere
clàssic, on a més de gaudir de l'audició,
aprendrem del context de les peces
interpretades i els seus autors atenent al nostre
patrimoni musical.

MÚSICA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA
A càrrec de Duo Seraphim Barcelona
Flauta de bec, llaüt i veu
Divendres 31 de març a les 20.30 h

MÚSICA CLÀSSICA I POPULAR
A càrrec de Tono Blasi
Guitarra clàssica
Divendres 28 d'abril a les 20.30 h

Entrada lliure. Aforament limitat.

Oficina d’Atenció
i Suport
a les Entitats
La nova Oficina d’Atenció i Suport a les
Entitats ofereix suport i assessorament al
teixit associatiu rubinenc, fomenta la difusió
de projectes i activitats que duen a terme
les diferents entitats i promou recursos per
facilitar-ne la gestió.

Matins: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h

Tardes: dimarts i dijous de 16 a 20 h

Podeu concertar cita prèvia a través de l’adreça
de correu electrònic oase@ajrubi.cat i del
telèfon 935 887 473.

FORMACIÓ PER A ENTITATS

Disseny, gestió i avaluació de projectes
Dimarts 7, dijous 9 i dimarts 14 de febrer
de 19 a 21 h

Eines i recursos per a la captació de fons
Dimarts 14 i dijous 16 de març de 19 a 21 h

Assegurances per a entitats
Dimecres 29 de març de 18 a 21 h

Iniciatives
i projectes
L’Ateneu acull i col·labora amb diverses
iniciatives i projectes de caire social i cultural
impulsades per diversos col·lectius, entitats
i serveis municipals on pots participar!

Troba més informació a
ateneurubi.cat/inciativesiprojectes

Punt d’orientació i assessorament en l’àmbit
del voluntariat
Els dijous 16 de febrer, 16 de març
i 20 d’abril de 17 a 19h
Ho organitza: Oriéntate en tu voluntariado.

Espai de suport i ajuda oncològica
Més informació a oncolliga.cat
Ho organitza: Oncolliga Rubí (Fundació Lliga
Catalana d'Ajuda Oncològica).

Voluntariat per la Llengua
Punt d’informació i d’inscripcions del programa
Voluntariat per la Llengua.
Més informació a www.vxl.cat i a
vxl.rubi@cpnl.cat.
Ho organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) i Servei Local de Català.

Espai ‘Dimecres manetes’
Servei d’assessorament i autoreparació de
petits aparells elèctrics i electrònics.
Més informació a rubi.cat/mediambient
Dimecres 22 de febrer, 22 de març i 26 d’abril
de 18 a 21 h.
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus.
Ajuntament de Rubí.

Grups de conversa Aprenem
Aprenentatge i pràctica d’idiomes amb petits
grups d’intercanvi lingüístic.
Més informació a ateneurubi.cat/aprenem
i a aprenem.rubi@gmail.com

Grups d’alfabetització
Acollida, alfabetització i eines bàsiques per
a la integració i el desenvolupament personal
en els codis lingüístics de l’entorn quotidià.
A  càrrec del col·lectiu de Dones Solidàries per
l’Alfabetització.
Hi col·labora: Àmbit de Ciutadania i Drets Civils.
Ajuntament de Rubí.

Punt permanent d’intercanvi de llibres
Porta un llibre que vulgueu intercanviar
i emporta-te’n un altre que vulgueu llegir.
Dóna una vida nova als llibres!

Telecentre i espai de connexió Wi-Fi
Espai d’accés gratuït a Internet amb ordinadors
i connexió Wi-Fi.
Més informació i horaris: ateneurubi.cat/telecentre

ateneurubi.cat


