
 

 

 
 

 

AULA VIRTUAL DE L’ATENEU DE RUBÍ
Un dels puntals de l'Ateneu de Rubí és la 

formació i l’aprenentatge, doncs com a 

centre cultural entenem que la cultura i 

l'educació han d'anar de la mà per tal de 

construir plegats una societat millor.  

No podem obrir encara les sales de l'Ateneu 

però volem portar-vos a casa vostra un 

tastet dels cursos i tallers que havíem 

preparat aquesta primavera. Malgrat la 

situació actual, sota la premissa de què la 

cultura no ha d'aturar-se, hem continuat 

treballant per adaptar la programació a 

formats digitals. Són 11 càpsules 

formatives que volen aproximar-vos a un 

ampli ventall cultural i artístic, des de 

l'escriptura creativa, el cinema, l'art 

contemporani, la fotografia i el pensament, 

fins a la història local, sense oblidar-nos de 

la salut i el benestar. Per a què exploris la 

teva vessant més creativa o per a què 

provis nous àmbits de forma senzilla i 

gratuïta. Des de l'Ateneu volem fer 

accessible la cultura al major número de 

persones a través de les plataformes i 

canals al nostre abast, com Zoom o Google 

Meet. Ens adaptem als nous temps per 

estar al vostre costat! 

 

 

 

Dilluns 8 de juny, de 18.30 a 20 h 

“Escriure una pintura” 
Impartit per Mireia Broca, escriptora i professora de l’Obrador d’Històries. 
Quan mirem un quadre, una pintura, un paisatge... tots i totes hi veiem el mateix? Ho 
interpretem segons la nostra personalitat? Compartim la impressió que en tenen els altres? 
Què ens inspira? Podem generar una història a partit d'una representació gràfica? Podem 
anar més lluny de la descripció? 
 

 



 

 

Dimarts 9 de juny, de 18 a 19.30 h 

“Iniciació a l’escriptura de guió” 
Impartit per Nataliya Kolesova, Mad Marx Guionistas. 
Tothom té una història al·lucinant al cap i en aquest curs aprendràs a donar-li vida. 
Abans d'iniciar la classe es demanarà a l’alumnat una idea de curtmetratge i s'aniran 
desgranant tots els secrets d'un guió a partir de les vostres idees. 
Serà una classe pràctica. S'ensenyarà a explicar una història a partir de l'estructura narrativa 
clàssica. S'analitzaran els conflictes i motivacions del protagonista. Es buscarà un to i un 
gènere idoni per al teu guió de curt. 
Cal tenir en compte: 
L’alumnat rebrà un correu electrònic per part de la tallerista amb simples indicacions de com 
han de presentar UNA IDEA per a un curtmetratge explicada en no més d'un paràgraf. 
Es demanarà a l'alumne que enviï la seva idea un dia abans de l'inici del curs per a què 
aquestes idees siguin analitzades entre tots en el taller. 
 

Dimecres 10 de juny, de 18 a 19.30 h 

“Farmaciola natural”  
Impartit per Anna Royo, naturòpata i coach de salut holística.  
Vols conèixer les plantes remeieres del teu entorn? I saber com utilitzar-les en el teu dia a dia 
per malestars comuns? Aquest és un taller d'introducció per conèixer les plantes medicinals 
més comuns on es donaran els coneixements bàsics de morfologia per reconèixer-les, Com 
recol·lectar-les i conservar-les i la manera d'emprar-les. 
 

Dijous 11 de juny, de 18 a 19.30 h 

"Introducció a la tècnica fotogràfica"  
Impartit per Carles Mercader, fotògraf. 
El control expositiu és cabdal per a realitzar les fotografies que somiem. 
En aquesta classe explicarem quins són el elements tècnics que hi intervenen. 

 

Divendres 12 de juny, de 18 a 19.30 h 

“Joan Miró i les constel·lacions” 
Impartit per Marcos Yáñez, comunicador humanista. 
Escriure és un art que necessita imaginació, intuïció i talent, però també una bona tècnica. En 
aquesta classe, desgranarem els principals recursos que tenim a l'abast per tal de posar fil a 
l'agulla a la nostra capacitat narrativa. Què volem dir? Com ho mostrem? Com podem 
arrodonir una idea? Totes aquestes preguntes, i moltes d'altres, seran abordades en aquesta 
sessió. 
 

Dilluns 15 de juny, de 18 a 19.30 h 

“Les eines de l’escriptor: un primer tast” 
Impartit per l’Anna Pascual, escriptora i professora de L’Obrador d’Històries. 
Escriure és un art que necessita imaginació, intuïció i talent, però també una bona tècnica. En 
aquesta classe, desgranarem els principals recursos que tenim a l’abast per tal de posar fil a 



 

 

l’agulla a la nostra capacitat narrativa. Què volem dir? Com ho mostrem? Com podem 
arrodonir una idea? Totes aquestes preguntes, i moltes d’altres, seran abordades en aquesta 
sessió. 
 

Dimarts 16 de juny, de 18 a 19.30 h 

“Filosofia i cinema: la ciència ficció i el transhumanisme”  
Impartit per Nataliya Kolesova, Mad Marx Guionistas. 
El cinema té un contingut filosòfic. No és fàcil descodificar les profundes qüestiones 
filosòfiques que hi ha al darrera de les pel·lícules.  
Aquest curs el dedicarem a interpretar les qüestions ètiques que amaguen les pel·lícules de 
ciència ficció. La ciència ha arribat massa lluny? Estem jugant a ser Déu? Quines perspectives 
de futur ens presenta la ciència ficció? 
A través de pel·lícules com Gattaca, Her, Blade Runner o Ex-Machina anirem desgranant els 
conceptes clau que planteja aquest gènere cinematogràfic. 
Cal tenir en compte: 
Visionar las pel·lícules esmentades abans de la classe o haver-les vist amb antelació. 
 

Dimecres 17 de juny, de 18 a 19.30 h 

“Cosmètica natural” 
Impartit per Anna Royo, naturòpata i coach de salut holística,  
Quina es la diferència entre la cosmètica convencional i la cosmètica natural i ecològica? 
Vols saber com tenir cura de la teva pell i cabell amb ingredients naturals? 
Parlarem dels ingredients naturals amb els que podem fer mascaretes senzilles. Ens 
introduirem en l'ús dels olis vegetals per a fer les nostres pròpies receptes. 
 

Dijous 18 de juny, de 18 a 19.30 h 

"Diferència entre fotografia i obra fotogràfica”   
Impartit per Carles Mercader, fotògraf. 
Els afeccionats a la fotografia, a vegades, no entenem, o simplement no ens agraden, els 
corrents de la fotografia contemporània. En aquesta classe, intentarem explicar les diferències 
entre fotografia aplicada i obra fotogràfica. 
 
Divendres 19 de juny, de 18.30 a 19.30 h 

“La figura de Lluís Muncunill i el Modernisme a Rubí” 
Impartit per Eduard Puigventós, historiador. 
Us proposarem un recorregut pels principals edificis modernistes de la ciutat, explicant-ne 
alguns detalls i històries curioses sobre els seus propietaris. Començarem la visita virtual a 
l'antiga Farmàcia Feixas i acabarem davant la casa Imbert, aportant algunes dades sobre 
Lluís Muncunill, arquitecte de la Torre Riba (el que avui dia coneixem com l'Ateneu), i també 
arquitecte municipal a la nostra ciutat del 1892 al 1925 

Per poder seguir el taller us haureu d’inscriure a l’activitat i es farà a partir de la plataforma 
Google Meet. 
 



 

 

Dilluns 22 de juny, de 10.30 a 11.45 h 

“Feldenkrais” 
Impartit per Mon Majó, professora del Mètode Feldenkrais per la European Accreditation 
Board 
El treball de Feldenkrais és un sistema d'aprenentatge orgànic per refinar capacitats que ja 
tenim i descobrir-ne d'altres que potser mai hem gosat d'explorar i prendre consciència de les 
relacions entre el moviment, el pensar, la percepció sensorial i l'entorn. Fa millorar el 
funcionament, la salut i la maduresa de l'ésser humà. El mètode es fonamenta en la immensa 
capacitat d'aprenentatge gràcies a la plasticitat neuronal del sistema nerviós humà en funció 
de la experiència somàtica. Millora de funcions simples com aixecar-se, caminar, estar 
assegut, dempeus. Funcions complexes com la pràctica d'un instrument musical, la dansa o 
l'esport. 
 

 

Informació general de les càpsules 

Totes les càpsules són gratuïtes però d’accés restringit a aquelles persones inscrites. Si t’has 
apuntat a una càpsula i finalment no la pots seguir, comunica-ho al més aviat possible a 
ateneu@ajrubi.cat per a què una altra persona la pugui gaudir. Les places són limitades.  
Podràs inscriure’t a partir de dimecres 27 de maig a les 10 h i fins el 6 de juny. Les 
inscripcions es podran fer a través d’Internet al web https://cursos.ajuntamentrubi.cat. 
Cada càpsula té una durada d’una hora i mitja. Es realitzaran a través de la plataforma Zoom 
(excepte el taller de l’Eduard Puigventós, que es farà per Google Meet). El suport tècnic que 
recomanem és l’ordinador amb càmera i micròfon, ja que funciona molt millor que amb 
dispositius mòbils o tauletes. 
Per accedir a l’aula virtual us farem arribar un enllaç i un codi d’identificació al correu 
electrònic que ens faciliteu en el moment de fer la inscripció. Si us plau, si ja estàs registrat en 
el nostre web, confirma que sigui l’adreça del correu amb la qual vols accedir al curs. 
Tant la imatge, la veu i els trets físics dels i les usuàries són tractats com imatges 
confidencials i estan legalment protegides. 
L’Ateneu es reserva el dret d’admissió a la plataforma d’aquelles persones que no respectin la 
feina dels docents i el personal de l’equipament, així com el procés d’aprenentatge de la resta 
de persones usuàries. 
Per qualsevol consulta sobre els tallers i les inscripcions ens podeu trobar a ateneu@ajrubi.cat. 
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