
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/inciativesiprojectes

Aula d’Extensió Universitària de Rubí

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí és una
associació que té l’objectiu de difondre la
cultura a la gent gran de Rubí, gràcies a la
tutela de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
Més informació a www.aularubi.cat | c/e:
aularubi@aularubi.cat
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària de
Rubí (AEUR).

Nits d’observacions astronòmiques

Els divendres a les 21.30 h a l’Ateneu.
Ho organitza: Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A Rubí.

Voluntariat per la Llengua

Punt d’informació i d’inscripcions.
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.

Punt permanent d’intercanvi de llibres

Disposem d’un petit punt permanent
d’intercanvi on podeu donar nova vida als
llibres!

Punt d’orientació i assessorament en l’àmbit
del voluntariat

L’entitat Oriéntate en tu voluntariado ofereix
un servei d’orientació que et permetrà
contactar amb projectes i xarxes de voluntariat!
Més informació a
www.orientatentuvoluntariado.com
Ho organitza: Oriéntate en tu voluntariado.

ateneurubi.cat

Cursos i tallers
TALLER DE RISOTERÀPIA

Setmana de la Gent Gran 2017
1r grup: divendres 22 de setembre a les 17.30 h
2n grup: dimecres 27 de setembre a les 17.30 h
Amb Mari Luz Lurbe
Activitat gratuïta
Inscripcions a jdl@ajrubi.cat, telèfon 935 887
070 ext.4111 o a l’Ateneu Municipal.

HATHA IOGA

Grup de matí: dijous de 10 a 11 h
Del 28 de setembre al 15 de desembre
Grup de tarda: dimarts de 20.30 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Amb Elisabet Salazar
11 sessions (11 h) | Preu: 27,50 €

MINDFULNESS I MEDITACIÓ PRÀCTICA

Dimecres de 10 a 11.30 h
Del 4 d’octubre al 13 de desembre
Amb Montserrat Roma
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 €

CONSCIÈNCIA CORPORAL I EDUCACIÓ
POSTURAL

Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre
Amb Ivana Navarro
11 sessions (16,5 h) | Preu: 41,25 €

FOTOGRAFIA DIGITAL

Iniciació: dilluns de 20 a 21.30 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre
Aprofundiment: dimarts de 20 a 21.30 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Amb Carles Mercader
11 sessions (16,5 h) | Preu: 41,25 €

FOTOGRAFIA NOCTURNA

Dimecres de 20 a 21.30 h
Del 8 al 29 de novembre
Amb Carles Mercader
4 sessions (6 h) | Preu: 15 €

TROBA EL TEU TRAÇ. TALLER DE LES
TÈCNIQUES DEL DIBUIX.

Dimarts de 19 a 21 h
Del 3 d’octubre al 12 de desembre
Amb Xavier Espínola
11 sessions (22 h) | Preu: 55 €

MANTENIMENT D’ORDINADORS

Dimarts 26 de setembre
De 18.30 a 20 h
EcoTaller en clau de Re

QUÈ ENS ENSENYA LA GRAFOLOGIA?
PRINCIPIS BÀSICS I APLICACIONS.

Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 2 al 30 de novembre
Amb Mª Cruz Barón
5 sessions (10 h) | Preu: 25 €

RECERCA A INTERNET I GESTIÓ DEL
CORREU ELECTRÒNIC

Dilluns i dimecres de 16:30 a 18.30 h
Del 16 al 25 d'octubre
Amb Carles Serra
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €

PARTICIPA A LES XARXES SOCIALS AMB
FACEBOOK

Dilluns i dimecres de 16:30 a 18.30 h
Del 6 al 15 de novembre
Amb Carles Serra
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €

INTRODUCCIÓ A L’ÚS DE DISPOSITIUS
MÒBILS (TELÈFONS MÒBILS I TAULETES)

Dilluns i dimecres de 16:30 a 18.30 h
Del 20 al 29 de novembre
Amb Carles Serra
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €

Activitats familiars
Aventures pirates!

Espectacle familiar.
Dia Internacional contra la Violència de Gènere
Dissabte 25 de novembre  a les 11 h
A càrrec de Trama Cultura

Llibres il·legibles

Dia Internacional de les Persones amb
Diversitat Funcional
Dissabte 2 de desembre a les 11 h
A càrrec de E-Art

ROBÒTICA FAMILIAR

La robòtica educativa planteja reptes
interdisciplinaris que resoldrem jugant en
família.

Els reptils. Cocodril o caiman?

Dissabte 7 d’octubre a les 11 h

Coneix a Leonardo Da Vinci, el geni dels
invents

Dissabte 4 de novembre  a les 11 h

Milo, el vehicle espacial i científic

Dissabte 11 de novembre  a les 11 h

Cadascuna de les sessions de robòtica familiar
requereixen d’inscripció prèvia.
Places limitades
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 6 a 11 anys.
Tallers a càrrec de Inventem, play & learn.

MÚSICA PER A PETITA INFÀNCIA

Els sons del mar

Dissabte 21 d’octubre  a les 11.30 h

Els sons de la terra

Dissabte 18 de novembre a les 11.30 h

Els sons del cel

Dissabte 16 de desembre  a les 11.30 h

Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Recomanat per famílies amb infants de 0 a 5
anys.
A càrrec de Musicològics.

ELABORACIÓ DE PANELLETS DE
CASTANYADA

Dimecres 25 d’octubre
De 18.30 a 20.30 h
Amb Maria Ruiz
1 sessió (2 h) | Preu: 5 €

5è Cicle de Jazz
MICHELE FABER TRIO FT. VIKTORIJA
PILATOVIC

Dissabte 21 d’octubre a les 20 h

JAZZ RUBÍ PROJECT

Dissabte 18 de novembre a les 20 h

D&GO JAZZ MANOUCHE

Dissabte 16 de desembre a les 20 h

Entrada lliure i aforament limitat.
Ho organitza: Associació Jazz Rubí.

Sala clàssica
ACORDCELLO

A càrrec de Marc Jiménez i Edmon Bosch
Duet d’acordió i violoncel
Divendres 27 d’octubre a les 20.30 h

THE VOICE OF THE VIOL

A càrrec de Fernanda Sánchez i Anna
Casademunt
Duet de veu soprano i viola de gamba
Divendres 24 de novembre a les 20.30 h

MEDITACIONS FESTIVES

A càrrec d’Oriol Romaní
Clarinet
Divendres 22 de desembre a les 20.30 h.

Entrada lliure i aforament limitat.
L’accés a la Sala Clàssica s’obrirà 15 minuts
abans de l’actuació. Es prega puntualitat.

Programació

Visites culturals
‘LA MODEL ENS PARLA: 113 ANYS, 13
HISTÒRIES’

Xerrada: dimecres 20 de setembre a les 18 h
a l’Ateneu Municipal
A càrrec de Carles Vallejo, president de
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.
1r grup de visita: dijous 21 de setembre
a les 18.15h
2n grup de visita: divendres 29 de setembre
a les 13.15 h
Punt de trobada: davant de la presó de La Model
(carrer d’Entença 155, Barcelona).
Sortides des de Rubí: dijous 21 de setembre a
les 17h (1r grup) i divendres 29 de setembre a
les 12 h (2n grup) a l’estació de Rubí dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Activitat gratuïta. Requereix inscripció prèvia.

‘EL QUIXOT I BARCELONA. EL BARRI JUEU’

Xerrada: dimecres 18 d’octubre a les 18 h a
l’Ateneu Municipal
A càrrec de David Revelles, periodista i
escriptor, professor del Màster de Periodisme
de Viatges de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Visita: dijous 19 d’octubre a les 10.30 h
Punt de trobada: davant de la Catedral de
Barcelona (Pla de la Seu s/n, Barcelona).
Sortida des de Rubí: el dijous 19 d’octubre a
les 09.30 h a l’estació de Rubí dels Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Preu: 25 € (no socis) | 20 € (socis de l’AEUR).
No inclou el transport.

‘LA MAÇONERIA I LA SEVA PETJADA A
BARCELONA’

Xerrada: dimecres 15 de novembre a les 18 h
a l’Ateneu Municipal
A càrrec de David Revelles, periodista i
escriptor, professor del Màster de Periodisme
de Viatges de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Visita: dijous 16 de novembre a les 10.30 h
Punt de trobada: davant de la Catedral de
Barcelona (Pla de la Seu s/n, Barcelona).
Sortida des de Rubí: el dijous 16 de novembre
a les 09.30 h a l’estació de Rubí dels Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Preu: 25 € (no socis) | 20 € (socis de l’AEUR).
No inclou el transport.

Curs ‘La música
i el seu entorn’
A través de la música es farà un recorregut,
descobrint el com i el perquè de l’evolució de
la música de la mà de l’audició de peces de
diferents compositors.
Tots els dimecres de 15.30 a 17 h a l’Escola
Municipal de Música Pere Burés.
Preu: 20 €/mes
Formació organitzada en col·laboració amb
l’Escola Municipal de Música Pere Burés.

Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Inscripcions a l'Escola Municipal de Música
Pere Burés (c/ Joaquim Blume, 28, Complez
Cultural l'Escardívol)
Ho organitza: Aula d'Extensió Universitària de
Rubí (AEUR)

Espai de suport i ajuda oncològica

Espai d’atenció psicosocial durant tot el procés
de la malaltia.
Més informació a www.oncolliga.cat | c/e:
rubi@oncolliga.cat
Ho organitza: Oncolliga Rubí.

Espai ‘Dimecres manetes’

Servei d’assessorament i autoreparació de
petits aparells elèctrics.
Més informació a www.rubi.cat/mediambient
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus

Telecentre i espai de connexió Wi-Fi

Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes de 10 a
13 h.
Tardes: De dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.



INSTRUCCIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE:

• El període d’inscripcions per als cursos, tallers i activitats familiars de la programació de tardor
s’obriran el dilluns 25 de setembre 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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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
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Programació
setembre -

 desembre 2017
Cursos, tallers,

 activitats familiars, cicles
 i visites culturals


