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

Activitats familiars

TALLER DE RISOTERÀPIA

MÚSICA PER A PETITA INFÀNCIA

Setmana de la Gent Gran 2018
Grup 1: dimarts 25 de setembre a les 17.30 h
Grup 2: dimecres 3 d’octubre a les 17.30 h
Amb Mari Luz Lurbe
1 sessió | Taller gratuït
Inscripcions a través del telèfon 935 887 000
(ext.4111) o l’adreça jdl@ajrubi.cat.
Places limitades.

Seguint el fil dels concerts en família de
l’Auditori de Barcelona, us convidem a gaudir
de la música com a vehicle per a treballar
l’expressió, la creativitat i l’educació emocional
en les primeres etapes vitals dels vostres
infants!

CONSCIÈNCIA CORPORAL
I EDUCACIÓ POSTURAL
Dimarts de 10 a 11.30 h
Del 30 d’octubre al 18 de desembre
Amb Ivana Navarro
8 sessions (12 h) | Preu: 30 €

[2/3] Impressionisme i postimpressionisme
Dijous 8 de novembre a les 18 h
A càrrec de Jordi González, doctor en Història
de l’Art i pintor.
[3/3] 150 anys del naixement de Pompeu
Fabra
Dijous 13 de desembre a les 18 h
A càrrec de Joan Serra, professor d’Història.

BANDA AMPLA
Dissabte 20 d’octubre
1r torn: a les 11 h
2n torn: a les 12 h

Robòtica familiar

MA, ME, MI... MOZART!
Dissabte 3 de novembre
1r torn: a les 11 h
2n torn: a les 12 h
PLANETA CLARINET
Dissabte 1 de desembre
1r torn: a les 11 h
2n torn: a les 12 h
Cadascuna de les sessions requereix inscripció
prèvia. Places limitades.
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 0 a 5 anys.
Tallers a càrrec de Musicològics.

ROBÒTICA FAMILIAR
La robòtica educativa planteja reptes
interdisciplinaris que resoldrem jugant
en família potenciant les habilitats tècniques
i creatives a través del joc.

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

Dissabte 10 de novembre a les 11.30 h
PRÒTESI AGAFA OBJECTES!

LES COLÒNIES TÈXTILS AMB VEU DE DONA

Dissabte 17 de novembre a les 11.30 h

Xerrada oberta: dilluns 12 de novembre
a les 18 h

LA BASE LUNAR

EL PARE NOEL I EN RUDOLPH
Dissabte 15 de desembre a les 11.30 h

Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 29 d’octubre al 17 de desembre
Amb Isabel Carmona, Zisis
8 sessions (16 h) | Preu: 40 €

Cicles temàtics

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL

TERTÚLIES D’HISTÒRIA I PATRIMONI

Dimarts de 19.30 a 21 h
Del 30 d’octubre al 18 de desembre
Amb Carles Mercader
8 sessions (12 h) | Preu: 30 €

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.

CREA UNA PÀGINA WEB
DES DE ZERO AMB WORDPRESS
Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 6 al 29 de novembre
Amb Javier Díaz
8 sessions (16 h) | Preu: 40 €

Activitats familiars

TEATRE PER A PETITA INFÀNCIA

NOMS I MALNOMS ANTICS DE RUBÍ

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

Divendres 28 de setembre a les 19 h
A càrrec de Pere Bel, estudiós local.

Setmana de les Diversitats 2018
Dimecres 14 de novembre a les 17.30 h
Amb Isabel Mesas i Manel Salvador
1 sessió | Taller gratuït

A càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora
i escriptora.
Visita guiada a les colònies tèxtils del
Berguedà: dijous 15 de novembre (tot el dia)
Preu de la visita: 60 € (socis de l’AEUR) | 70 €
(no associats).
Inscripcions a l’agència 747 Viatges
(c/Llobateras 49, telèfon 639 378 466).
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí.

LA CASTANYERA PERDUDA
Dissabte 27 d’octubre a les 12 h

TALLER D’EXPRESSIÓ CORPORAL:
DIÀLEGS INTERCULTURALS

VISITES CULTURALS
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí
organitza 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 els elements
d’interès de les visites:

Cadascuna de les sessions requereix inscripció
prèvia. Places limitades.
Cada paquet de material és compartirà amb
un màxim de tres membres de la unitat familiar.
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 6 a 11 anys.
Tallers a càrrec d’Inventem, Play & Learn

Cursos i tallers

Preu (3 sessions): 30 € (socis de l’AEUR) | 36 €
(no associats)
Aquest seminari requereix inscripció prèvia.
Places limitades.
Inscripcions a través del web www.aularubi.cat
o bé de manera presencial a l’Ateneu Municipal.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí.

Any Pompeu Fabra - 2018

A càrrec de Cia. Teatre Aula
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants a partir de 3 anys
NO ÉS NO!

Música a l’Ateneu

Dia Internacional contra la Violència
de Gènere
Dissabte 24 de novembre a les 12 h

CONTA’M UNA ÒPERA

A càrrec de Cia. Faves Comptades
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants a partir de 5 anys
EXPLICA’M UN NADAL
Dissabte 22 de desembre a les 12 h
A càrrec de Cia. Jomeloguisojomelo.com
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants a partir de 3 anys
Cadascun dels espectacles requereix inscripció
prèvia. Places limitades.
Hi col·labora: LabCreatiu.

Taller fotografia digital

Tertúlies d’història i patrimoni

LA INDÚSTRIA A RUBÍ

I PURITANI

Divendres 26 d’octubre a les 19 h
A càrrec de Jaume Parras, llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials i Màster en Història
Moderna i Contemporània.

Dijous 11 d’octubre a les 19 h

CARRERS I PLACES ANTIGUES DE RUBÍ

L’ITALIANA IN ALGERI

Divendres 30 de novembre a les 19 h
A càrrec de Jordi Vilalta, llicenciat en Història
i Diplomat en Arqueologia Hispànica.

Dijous 29 de novembre a les 19 h

INICIACIÓ A L’ESCRIPTURA CREATIVA
Totes les sessions de tertúlia tenen entrada
lliure. Aforament limitat
Ho organitza: Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí.

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 14 de novembre al 19 de desembre
Amb Carla Gràcia
6 sessions (12 h) | Preu: 30 €

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!

KÀTIA KABÀNOVA
Dijous 15 de novembre a les 19 h

A càrrec de Maria José Anglés, de Musicològics
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Places limitades.

SEMINARI D’ART I LITERATURA

INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA
DEL MOSAIC TRENCADÍS

CONFERÈNCIA ‘JUGAR, LLEGIR
I TAL VEGADA ESCRIURE’

Dilluns i divendres de 18 a 20 h
Del 10 al 21 de desembre
Amb Marta Eri
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €
La Castanyera perduda

Inauguració del curs 2018/2019 de l’Aula
d’Extensió Universitària de Rubí
Dimecres 26 de setembre a les 18 h
A càrrec de Màrius Serra, escriptor, periodista,
traductor i especialista en enigmística.
[1/3] L’escultura d’en Josep Llimona
Dijous 4 d’octubre a les 18 h
A càrrec de Natàlia Esquinas, doctora
en Història de l’Art.

I Puritani

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Exposicions
MOSTRA COL·LECTIVA ‘RUBÍ VIBRA!’

Entre tecles i torrons

Dia Internacional contra la Violència
de Gènere
La lluita contra la violència de gènere és una
qüestió que crida a la complicitat entre gèneres
i a reivindicar amb energia un clam que
compartim en positiu.
Inauguració: divendres 2 de novembre
a les 19 h
Del 2 al 20 de novembre
Ho organitza: Asociación de Mujeres Creativas
del Vallès.

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

TELECENTRE I ESPAI DE CONNEXIÓ
WI-FI – PUNT TIC
Espai orientat al desenvolupament de
processos integrals d'alfabetització digital
i d'accés a les noves tecnologies pertanyent
a la Xarxa Punt TIC de la Generalitat
de Catalunya.
Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes de 10
a 13h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20:30h
PUNT PERMANENT D’INTERCANVI DE
LLIBRES
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!

PER MOLTS ANYS, REVOLUCIÓ!
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.
TERRA SALADA
A càrrec de Tono Blasi i Ignasi Prunés
Duet de guitarra clàssica i violoncel
Divendres 16 de novembre a les 20 h
ENTRE TECLES I TORRONS
A càrrec de Maria José Anglés
Recital de clavicèmbal i tast de torrons
Divendres 14 de desembre a les 20 h
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.

Amb motiu del 20è aniversari del Casal
d’Amistat Catalano-Cubà José Martí, diversos
artistes amics de l’entitat col·laboren en una
exposició pictòrica de 20 grans personatges
revolucionaris d’Amèrica.
Inauguració: divendres 23 de novembre
a les 19 h
Del 23 de novembre al 19 de desembre
Ho organitza: Casal d’Amistat Catalano-Cubà
José Martí.

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

Diàlegs Interculturals

ESPAI D’ATENCIÓ, SUPORT I AJUDA
ONCOLÒGICA
Tallers terapèutics de ioga i txikung adreçats
a persones en procés de tractament.
Més informació a www.oncolliga.cat
C/e: rubi@oncolliga.cat
Ho organitza: Oncolliga Rubí
“Dimecres manetes”

GRUPS D’ALFABETITZACIÓ PER A
PERSONES NOUVINGUDES
Grups d’alfabetització en castellà i català
en diversos horaris.
Ho organitza: Associació de Solidaritat
i Ajuda Veïnal (ASAV)

PUNT D’ATENCIÓ DE L’AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE 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.

Tots els dimecres de 18 a 19 h a l’Ateneu
Més informació a www.aularubi.cat
C/e: aularubi@aularubi.cat
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí
NITS D’OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES
Tots els divendres a les 21.30 h a l’Ateneu
C/e: tri.a.astrorubi@gmail.com
Ho organitza: Associació d’Amics
de l’Astronomia TRI-A Rubí

FORMACIÓ PER A ENTITATS

Jazzspirit & Josep M. Farràs
Iniciatives i projectes

COM MILLORAR LA GESTIÓ DE TWITTER
I FACEBOOK DE LA NOSTRA ENTITAT
16 i 18 d’octubre, de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: de l’1 al 12 d’octubre

6è CICLE DE JAZZ
ESPAI ‘DIMECRES MANETES’

L'Associació Jazz Rubí pren una temporada
més l'Ateneu Municipal com a escenari del
6è Cicle de Jazz, amb una programació estable
d'actuacions en directe amb l’objectiu de
promoure, gaudir i acostar la cultura del jazz!

Servei d’assessorament i autoreparació
de petits aparells elèctrics i electrònics.
El quart dimecres de cada mes de 18 a 21 h
a l’Ateneu
Més informació a www.rubi.cat/mediambient
C/e: inforesidus@ajrubi.cat
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus

JAZZSPIRIT & JOSEP M. FARRÀS
Dissabte 20 d’octubre a les 20 h

JUNTES EFECTIVES: EINES I ESTRATÈGIES
PER A UNA BONA GOVERNANÇA
13 i 15 de novembre, de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 29 d’octubre
al 9 de novembre
PLA, ACCIÓ I VALORACIÓ. L’AVALUACIÓ
DE PROJECTES ASSOCIATIUS
11 i 13 de desembre, de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 26 de novembre
al 7 de setembre

CARACARA
Dissabte 17 de novembre a les 20 h
PARDELLANS & HEREDIA

Oficina
d’Atenció i Suport
a les Entitats

Nits d’observacions astronòmiques

Dissabte 15 de desembre a les 20 h
Totes les actuacions del 6è Cicle de Jazz
tenen entrada lliure i aforament limitat.
Ho organitza: Associació Jazz Rubí

Per a 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

Inscripcions
El període d'inscripcions per als cursos, tallers
i activitats de la programació de tardor s'obriran
el dilluns 15 d'octubre 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
tardor 2018

