L'Ateneu
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 d’un
dels edificis més representatius 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.
Ateneu Municipal de Rubí

Cursos i tallers
HATHA IOGA
Grup de matí: dijous de 10 a 11 h
Del 26 d’abril al 21 de juny
Grup de tarda: dimarts de 20 a 21 h
Del 24 d’abril al 26 de juny
Amb Elisabet Salazar
9 sessions (9 h) | Preu: 22,50 €

MÚSICA RECICLADA

EL VIATGE D’EN JAMES

Ciutats Defensores dels Drets Humans
Dia de la Terra 2018
Dissabte 14 d’abril a les 11.30 h
Taller de construcció d’instruments a partir
de material reciclat
A càrrec de Dimir Viana, artista multidisciplinari
i activista social per al desenvolupament
comunitari.
Inscripcions a través del correu
inforesidus@ajrubi.cat

A càrrec de Teatre Aula
Dissabte 9 de juny a les 12 h
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants a partir de 3 anys
Espectacles gratuïts. Cadascun dels
espectacles requereix reserva prèvia.
Places limitades
Hi col·labora: Lab Creatiu

Cicles temàtics

MINDFULNESS I CREIXEMENT PERSONAL
Dimecres de 10 a 11.30 h
Del 2 de maig al 20 de juny
Amb Montserrat Roma
8 sessions (12 h) | Preu: 30 €

L’ART DE LES SÈRIES DE TELEVISIÓ
El món de la televisió actual ha obert un camp
d'experimentació d'on sorgeixen un gran
nombre d'obres d'indubtable valor artístic.
Us proposem apropar-nos des d'una vessant
artística, social i política per tal de reflexionar
i entendre els seus vincles amb els nostres
temps.

CONSCIÈNCIA CORPORAL
I EDUCACIÓ POSTURAL
Dimarts de 10 a 11.30 h
Del 24 d’abril al 19 de juny
Amb Ivana Navarro
8 sessions (12 h) | Preu: 30 €
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL

DISTÒPIES. SOCIETATS IRREALS PERÒ
POSSIBLES.

Dimarts de 19.30 a 21 h
Del 24 d’abril al 26 de juny
Amb Carles Mercader
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 €

Black Mirrow (Charlie Brooker, 2011);
The Leftlovers (Tom Perrotta, 2014);
The Handmaid’s Tale (Bruce Miller, 2017)
Dimecres 2 de maig a les 19 h

Activitats familiars

INTRODUCCIÓ AL COLLAGE ARTÍSTIC

VIVINT EL MEDI AMBIENT EN FAMÍLIA

Dilluns de 19 a 21 h
Del 23 d’abril al 25 de juny
Amb Jordi Estivill
8 sessions (16 h) | Preu: 40 €

Dia de la Terra 2018
Formació per a famílies ‘Efecte E’
Dimecres 25 d’abril a les 18 h
A càrrec del Servei Educatiu de Residus
Inscripcions a través del correu
educacio@ajrubi.cat

L’ESCRIPTURA COM A EINA TERAPÈUTICA
Dimecres de 19 a 21 h
Del 2 de maig al 6 de juny
Amb Francesc Hernández
6 sessions (12 h) | Preu: 30 €
TALLER D’ESTALVI EN LA FACTURA
DE LA LLUM
Dimecres 18 d’abril a les 17.30 h
Amb Rubí Brilla
Taller gratuït. Requereix inscripció prèvia
Inscripcions a través del correu
rubi_brilla@ajrubi.cat
ECOTALLER DE COSMÈTICA NATURAL
Dia de la Terra 2018
Dijous 19 d’abril de 18.30 a 20.30 h
Taller gratuït. Requereix inscripció prèvia
Inscripcions a través del correu
inforesidus@ajrubi.cat
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ I LA
ROBÒTICA AMB ROBOTS MINDSTORM
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 16 al 30 de maig
A càrrec de Carles Serra
3 sessions (6 h) | Preu: 15 €

IMAGINA I CREA LA TEVA CIUTAT
Dissabte 12 de maig a les 11 h
A càrrec de Yasmina Capó
TALLER DE MODELATGE AMB FANG
Dissabte 16 de juny a les 11 h
A càrrec d’Activijoc
ROBÒTICA FAMILIAR
La robòtica educativa planteja reptes
interdisciplinaris que resoldrem jugant
en família potenciant les habilitats tècniques
i creatives a través del joc.

Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h
Del 4 al 13 de juny
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €

Hi col·labora: Federació Catalana de Cineclubs

Cursos i tallers

Activitats familiars

LENTAMENT
A càrrec de Cia. Rondallaire
Dissabte 28 d’abril a les 11.30 h
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants de 0 a 3 anys
EL XIMPA A LA SELVA

ET REGALO UN CONTE
Formació per a famílies ‘Efecte E’
Dimecres 4 d’abril a les 17.15 h
A càrrec del Servei Local de Català
Inscripcions a través del correu
educacio@ajrubi.cat

A càrrec de Cia. Sinilos
Dissabte 26 de maig a les 12 h
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants de 0 a 3 anys

Dijous 14 de juny a les 18 h
Recital de poemes de Montserrat Abelló
musicats per Celeste Alías i Santi Careta,
duet de veu i guitarra.
Cloenda oberta amb entrada lliure
(veure apartat de Música i literatura).
Preu del conjunt del seminari (5 sessions):
36 € (no socis) | 30 € (socis de l’AEUR)
Aquest seminari requereix inscripció prèvia
(excepte la sessió de cloenda) . Places limitades
Les inscripcions es poden realitzar a través
del web www.aularubi.cat, o bé de manera
presencial a l’Ateneu Municipal
VISITES CULTURALS

Cicles temàtics

Trobades mensuals obertes a la tertúlia
i a la descoberta de l’evolució històrica,
els costums, la memòria i els elements
amb valor patrimonial de la nostra ciutat.
MASIES DESAPAREGUDES DE RUBÍ

Us proposem un tast d’espectacles teatrals
de petit format adaptats a l’experiència
dels més petits!

SESSIÓ 3/5: L’ESCRIPTURA COM A LLUITA
CONTRA L’OBLIT: LITERATURA DE L’EXILI

MONTSERRAT ABELLÓ. TOT SEMBLA
TANT SENZILL

Dissabte 5 de maig a les 11.30 h

TEATRE PER A PETITA INFÀNCIA

Noves sessions d'un viatge a la literatura
del dolor de la Guerra Civil, així com de la visita
a la vida i obre de tres escriptores de referència,
Maria-Mercé Marçal, Maria Aurèlia Capmany
i Montserrat Abelló, de la mà d'especialistes
en llengua i literatura.

A càrrec d’Òscar Pérez, cineasta i professor
a la facultat de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona (UPF)
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places
limitades

TERTÚLIES D’HISTÒRIA I PATRIMONI

Tallers a càrrec de Musicològics

SEMINARI DE LITERATURA

Dijous 10 de maig a les 18 h
A càrrec de Laura Borràs, doctora en Filologia
Romànica i directora de la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC)

Cadascuna de les sessions requereix inscripció
prèvia. Places limitades
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 6 a 11 anys
Tallers a càrrec d’Inventem, Play & Learn

Cadascuna de les sessions requereix inscripció
prèvia. Places limitades
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 0 a 5 anys

Dilluns 28 de maig a les 18 h
A càrrec de Salvador Cardús, doctor
en Ciències Econòmiques i degà de la Facultat
de Ciències Polítiques i de Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Los Soprano (David Chase, 1999);
Dexter (James Manos Jr., 2016);
Narcos (Chris Brancato, 2015)
Dimecres 13 de juny a les 19 h

Dissabte 23 de juny a les 11 h

SONETS DE JOGUINA

LA REFORMA HORÀRIA A CATALUNYA

SESSIÓ 4/5: CENT ANYS DEL NAIXEMENT
DE MARIA AURÈLIA CAPMANY

FESTES POPULARS

Dissabte 21 d’abril a les 11.30 h

Dijous 26 d’abril a les 18 h
A càrrec de Josep Miquel Gràcia, poeta,
articulista i creador plàstic

DINS LA MENT DEL CRIMINAL. ÉS POSSIBLE
EMPATITZAR AMB EL DOLENT?

Dissabte 19 de maig a les 11 h

SONA BACH

LES PINTURES I OBRES D’ART DE SIXENA.
UN RELAT INTERMINABLE.

Game of Thrones (David Benioff, 2011);
House of Cards (Beau Willimon, 2013)
Dimecres 23 de maig a les 19 h

ROBÒTICA APLICADA AL RECICLATGE

Seguint el fil dels Concerts en Família
de l’Auditori de Barcelona, us convidem
a gaudir en de la música en les primeres etapes
vitals dels vostres infants!

CONFERÈNCIES

Dijous 12 d’abril a les 18 h
Professora de Filologia Catalana, membre
fundador i vicedirectora del Centre d’Estudis
sobre les Èpoques Franquista i Democràtica
de la UAB.

EL JOC DELS PODEROSOS. LA TRAÏCIÓ COM
A GÈNERE.

MÚSICA PER A PETITA INFÀNCIA
INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
I A INTERNET

Aula d'Extensió
Universitària

A càrrec de Lluís García, historiador, membre
de recerca històrica de l'Associació Sant
Galderic i del Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí (GCMR)
Divendres 27 d’abril a les 19 h
A càrrec de Lluís García, historiador.
EL RUBÍ D’ÈPOCA ROMANA
A càrrec de Jordi Vilalta, llicenciat en Història
i Diplomat en Arqueologia Hispànica,
responsable del butlletí del Grup
de Col·laboradors del Museu de Rubí
i el Centre d'Estudis Rubinencs (GCMR-CER)
Divendres 25 de maig a les 19 h

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR)
organitza mensualment visites culturals i rutes
d’interès històric i patrimonial arreu del territori.
Cadascuna de les visites ve precedida per una
xerrada temàtica on s’introdueixen i s’expliquen
els elements d’interès de la visita:
RUTES LITERÀRIES DE BARCELONA
Xerrada: dilluns 16 d’abril a les 18 h
A càrrec de Maria Nunes, catedràtica de llengua
i literatura catalana i autora del llibre ‘Rutes
literàries de Barcelona’
Visita guiada: dijous 19 d’abril (mig dia)
Preu: 24 € (no socis) | 20 € (socis de l’AEUR)
Inscripcions a través del web www.aularubi.cat,
o bé de manera presencial a l’Ateneu Municipal
LA BATALLA DE L’EBRE
Xerrada: dimarts 22 de maig a les 18 h
A càrrec de Josep Sànchez, catedràtic
d’Història Contemporània de la Universitat
Rovira i Virgili (URV)
Visita guiada: dijous 24 de maig (tot el dia)
Preu: 72 € (no socis) | 60 € (socis de l’AEUR)
Inscripcions a l’agència 747 Viatges
(c/Llobateras 49, telèfon 639 378 466)

A càrrec de Jordi Vilalta, historiador i diplomat
en Arqueologia Hispànica

LA MATERNITAT D’ELNA, ARGELERS
I COTLLIURE

Totes les sessions de tertúlia tenen entrada
lliure. Aforament limitat
Ho organitza: Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí.

Xerrada: dilluns 18 de juny a les 19 h
A càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora
i autora del llibre ‘La Maternitat d’Elna’

TEATRE SENSE TEATRE
Arriba la tercera edició del festival Teatre sense
teatre, una invitació a gaudir de les arts
escèniques de manera no convencional!
1, 2 i 3 de juny
Descobriu la programació properament
a rubi.cat/cultura

Visita guiada: dijous 21 de juny (tot el dia)
Preu: 24 € (no socis) | 20 € (socis de l’AEUR)
Inscripcions a l’agència 747 Viatges
(c/Llobateras 49, telèfon 639 378 466)
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí

TODO LO QUE SOMOS

Música a l’Ateneu

Alba Luz, Raúl Jiménez i Jaime Muñiz
Veu, guitarra i trombó
Divendres 18 de maig a les 20 h

CONTA’M UNA ÒPERA
Seguint el fil de la programació estable
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
us convidem a conèixer el món de l’òpera amb
aquest cicle on us explicarem diferents òperes
per a tots els públics: des dels que no heu anat
mai a veure’n ni escoltar-ne cap, fins als amants
de qualsevol dels autors de la història!
DEMON

MONTSERRAT ABELLÓ.
TOT SEMBLA TANT SENZILL
Celeste Alías i Santi Careta
Veu i guitarra
Dijous 14 de juny a les 18 h
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí

ESPAI ‘DIMECRES MANETES’

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. Participa!
Troba més informació a
ateneurubi.cat/projectes

Totes les actuacions del cicle ‘Música i literatura’
tenen entrada lliure i aforament limitat

Dijous 26 d’abril a les 19 h
LICEU A LA FRESCA: ‘MANON LESCAUT’
MANON LESCAUT
Obra escollida - Liceu a la fresca 2018
Dijous 14 de juny a les 19 h
LA FAVORITE
Dijous 12 de juliol a les 19 h
A càrrec de Maria José Anglés, de Musicològics
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Places limitades
SALA CLÀSSICA
La Sala Noble de l’Ateneu esdevé un escenari
íntim on aproximar-se a músiques antigues
i del gènere clàssic, i on a més de gaudir
de l’audició, aprendre del context de les peces
interpretades i dels seus autors atenent
al nostre patrimoni musical.

NITS D’OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES
Punt de trobada: els divendres a les 21.30 h
C/e: tri.a.astrorubi@gmail.com
Ho organitza: Associació d’Amics
de l’Astronomia TRI-A Rubí
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

5è CICLE DE JAZZ

C/e: vxl.rubi@cpnl.cat
Més informació a www.vxl.cat
Ho organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) i Servei Local de Català

Programació estable d'actuacions en directe
amb l’objectiu de promoure, gaudir i acostar
la cultura del jazz!
Liceu a la fresca

Dissabte 28 d’abril a les 20 h
AJR CONCERT & JAM SESSION
Dissabte 12 de maig a les 20 h
XVII JORNADES DE JAZZ A RUBÍ
Festa Major 2018
Totes les actuacions del 5è Cicle de Jazz tenen
entrada lliure i aforament limitat
Ho organitza: Associació Jazz Rubí
RIMES I NOTES. POESIA I MÚSICA
La relació entre música i poesia es perd
en l’origen dels temps, cançó i poesia tenen
un origen comú. Amb aquest cicle
ens proposem fer convergir de nou aquests
camins on rimes i notes, poesia i música,
tornen a ser un.
ESTA AUSENCIA A LA QUE TE PARECES
Javier Gil, Irene Sansalvadó i Pemi Rovirosa
Veu, piano i guitarra
Divendres 20 d’abril a les 20 h

Iniciatives i projectes

Punt de trobada: els dimecres de 18 a 19 h
C/e: aularubi@aularubi.cat
Més informació a www.aularubi.cat

Totes les actuacions de la Sala Clàssica tenen
entrada lliure i aforament limitat
L’accés a la Sala Clàssica s’obrirà 15 minuts
abans de l’actuació. Es prega puntualitat

LLUÍS PARDELLANS TRIO

Oficina
d’Atenció i Suport
a les Entitats
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE RUBÍ

A càrrec d’Anna Roca i Clàudia Romaní
Duet de violí i violoncel
Divendres 27 d’abril a les 20 h

Exposicions
HISTÒRIA, GEOGRAFIA, CULTURA
I PATRIMONI DEL SÀHARA OCCIDENTAL
Exposició produïda per la Universitat de Girona
en col·laboració amb el Ministeri de Cultura
de la República Àrab Sahrauí Democràtica
(RASD) i el suport del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament (FCCD).
Inauguració: dimecres 4 d’abril a les 19 h
Del 4 al 18 d’abril
Ho organitza: Rubí Solidari
HOMENATGE A L’ESCOLA PAISATGÍSTICA
D’OLOT
Sel·lecció d’obres dels alumnes del taller
de l’artista rubinenca Anna Tamayo,
que pren el paisatge d’Olot i els seus voltants
com a font d’inspiració en homenatge
a l’expressió pictòrica de voltants de la segona
meitat del segle XIX.
Inauguració: divendres 22 de juny a les 19.30 h
Del 22 de juny al 7 juliol

Disposem d’un petit punt permanent
d’intercanvi on podeu donar una nova vida
als llibres, practicar la cultura de l’intercanvi
i descobrir autèntics tresors!

Matí: de dilluns a dijous, i dissabtes
de 10 a 13 h
Tarda: de dilluns a divendres de 16 a 20:30h

Dissabte 16 de juny a les 22 h
Entrada lliure. Aforament limitat

DUET 2.0

PUNT PERMANENT D’INTERCANVI
DE LLIBRES

TELECENTRE I ESPAI DE CONNEXIÓ WI-FI

En sintonia amb el cicle ‘Rimes i notes’,
el Liceu a la Fresca és un projecte del Gran
Teatre del Liceu amb un fort component
divulgatiu, de desmitificació de conceptes
associats al gènere amb accés a títols atractiu
i accessibles, per fer gaudir a tothom
amb i de la immensitat de l’òpera, assistint
d’una manera única, propera i informal
a una funció al Liceu.
Un any més, Rubí es torna a sumar
a les localitats participants del projecte Liceu
a la fresca, amb la projecció de l'òpera
Manon Lescaut des del Gran Teatre del Liceu.

Servei d’assessorament i autoreparació
de petits aparells elèctrics i electrònics.
Punt de trobada: el 4t dimecres de cada mes,
de 18 a 21 h
C/e: inforesidus@ajrubi.cat
Més informació a www.rubi.cat/mediambient
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus

PUNT D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
EN L’ÀMBIT DEL VOLUNTARIAT
Punt de trobada: els dijous de 17.30 a 19.30h
C/e: orientatentuvoluntariado@gmail.com
Més informació a
www.orientatentuvoluntariado.com
Ho organitza: Oriéntate en tu Voluntariado
ESPAI D’ATENCIÓ, SUPORT
I AJUDA ONCOLÒGICA
C/e: rubi@oncolliga.cat
Més informació a www.oncolliga.cat
Ho organitza: Oncolliga Rubí

L’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.
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
LA MILLORA DE LA GESTIÓ:
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ELABORACIÓ
DE PROJECTES ASSOCIATIUS
22 i 24 de maig de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 7 al 18 de maig
COM ACONSEGUIR LA PARTICIPACIÓ
DE LES PERSONES ASSOCIADES?
12 i 14 de juny de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 28 de maig
al 8 de juny
Per formalitzar la inscripció cal enviar un correu
electrònic a l'adreça oase@ajrubi.cat.
Per a més informació, contacteu amb aquesta
adreça o bé a través del telèfon 935 887 473.
TOT EL QUE CAL SABER PER ORGANITZAR
UN BON ESDEVENIMENT
24 i 26 d'abril de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 9 al 20 d'abril

GRUPS D’ALFABETITZACIÓ
PER A PERSONES NOUVINGUDES
Inscripcions: presencialment, a l’Àmbit
de Ciutadania i Drets Civils (C/General
Prim 33-35)
Ho organitza: Associació de Solidaritat
i Ajuda Veïnal (ASAV)
CURS D’ÀRAB PER A PERSONES ADULTES
Dimarts i dijous de 10.30 a 12 h
C/e: rubisce@hotmail.com
Ho organitza: Associació Rubí Sociocultural
i Integració (ARSCI)
Formació per a entitats

Inscripcions
El període d’inscripcions per als cursos, tallers i activitats
familiars de la programació de primavera s’obriran
el dilluns 16 d’abril a les 10 h.
• Les inscripcions es podran fer a través d’Internet
al web cursos.ajuntamentrubi.cat o bé de manera
presencial a l’Ateneu Municipal.
• Les inscripcions estaran obertes fins
que s’exhaureixin les places.
• La devolució de les quantitats abonades només
s’efectuarà 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.

Més informació a ateneurubi.cat/inscripcions

Ateneu Municipal de Rubí
Carrer Xile, 1-3
08191 RubÌ (Barcelona)
Tel. 935 887 473
C/e: ateneu@ajrubi.cat
Twitter: @ateneurubi
Facebook: fb.me/lateneu.rubi
www.ateneurubi.cat
Horari
Matins: de dilluns a divendres
de 10 a 14 h, i dissabtes 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21 h

Nota: Aquesta programació està subjecta a modificacions
imprevistes i a la incorporació de noves activitats temàtiques
o especials a proposta del teixit associatiu. Consulteu
les possibles modificacions i la informació actualitzada
a www.ateneurubi.cat.

Programació
primavera 2018

