
Exposicions
FESTES DEL FOC AL PIRINEU

La celebració de la festa de les falles dels
Pirineus és en l’actualitat un dels màxims
exponents del patrimoni cultural de la serralada
pirinenca i constitueix, per tant, un element
cultural que aplega pobles i valls dels Pirineus
en una gran celebració de caràcter
transfronterer, un Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
Festa Major de Sant Roc 2017
Del 4 al 23 de setembre
Inauguració: dilluns 4 de setembre a les 19h
Producció: Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural. Departament
de Cultura. Generalitat de Catalunya.

L’ART ÉS PODER (2A EDICIÓ): MOSTRA DELS
TREBALLS MANUALS D’EN MIQUEL
GALOFRÉ PASCUAL

Setmana de la Gent Gran 2017
Del 25 al 30 de setembre
Inauguració: dilluns 25 de setembre a les 18 h

Oficina d’Atenció
i Suport
a les Entitats
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.

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

Mesures de seguretat en espectacles públics
i activitats recreatives.

18 d’octubre de 18 a 21 h

Impulsar el voluntariat a la nostra entitat. Per
on començar?

7, 9 i 14 de novembre de 19 a 21 h

Com abordar els conflictes a les entitats
i associacions

12, 14 i 19 de desembre de 19 a 21 h

Programació
tardor 2017

ateneurubi.cat

Aula d’Extensió
Universitària
de Rubí
CURS D’HISTÒRIA LOCAL RUBINENCA

Formació a càrrec d’historiadors locals
especialitzats en la història de Rubí.
5 sessions | Preu: 35 € (no socis) | 30 € (socis
de l’AEUR)
Totes les sessions d’aquest curs es duran a
terme a l’Ateneu Municipal

SESSIÓ 1/5: L’EDAT ANTIGA

Dijous 7 de setembre a les 18 h
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).

SESSIÓ 2/5: L’EDAT MODERNA

Dijous 5 d’octubre a les 18 h
A càrrec de Lluís García, historiador membre
de l’Associació Cultural Sant Galderic i del
Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i el
Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER)

SESSIÓ 3/5: EL SEGLE XIX

Dijous 2 de novembre a les 18 h
A càrrec de Jaume Parras, llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials i Máster en Història
Moderna i Contemporània, membre del Grup
de Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER)

SESSIÓ 4/5: EL SEGLE XX

Dijous 14 de desembre a les 18 h
A càrrec d’Eduard Puigventós, doctor en
Història Contemporània i Màster en Història
Comparada, membre del Grup de
Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER).

SESSIÓ 5/5: HISTÒRIA RECENT

Dijous 11 de gener de 2018 a les 18 h
A càrrec de Ramón Batalla, professor i doctor
en Història, membre del Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí i el Centre d’Estudis
Rubinencs (GCMR-CER).

Xerrades, tertúlies,
presentacions
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘SOL(S). DIARI
D’UN JOVE TANCAT EN UN ORFENAT (1931-
1945)’

Dijous 28 de setembre a les 19.30 h
A càrrec de Rosa Capmany, filla de l’autor del
diari, Joan Capmany, i autora de la transcripció
del manuscrit.
Ho organitza: Centre d’Estudis Rubinencs.

LA IMPORTÀNCIA D’ENVELLIR DE MANERA
SANA

Dilluns 2 d’octubre a les 10 h
Setmana de la Gent Gran 2017
Hi col·labora: CAP Rubí - Mútua de Terrassa.

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL
‘TRENCANT MITES ENTRE GENERACIONS’

Dimarts 3 d’octubre a les 17.30 h
Setmana de la Gent Gran 2017
El documental recull el testimoni del treball
entre el Consell de la Infància i Adolescència
i el Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
L’activitat serà acompanyada per una actuació
musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música
Pere Burés.
Hi col·labora: Consell de la Infància i
l’Adolescència, Consell Consultiu de la Gent
Gran de Rubí i Escola Municipal de Música Pere
Burés

I TU, DONES VIDA? EL BANC DE SANG I DE
TEIXITS

Dijous 30 de novembre a les 19 h
Giving Tuesday 2017
L’exercici de donació altruista és l’única via
d’aconseguir sang i teixits per al tractament
de persones malaltes. Quines donacions es
poden fer? Descobreix-lo en el marc del Giving
Tuesday, i dóna vida a través de la unitat mòbil
que participarà de la jornada!
A càrrec del personal tècnic del Banc de Sang
i de Teixits.
Hi col·labora: Oriéntate en tu voluntariado i
Banc de Sang i de Teixits.

DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL. NEPAL 2015

Divendres 1 de desembre a les 19 h
Giving Tuesday 2017
A càrrec de Pep Masip, bomber de rescat i
infermer d’emergències participant en la
resposta humanitària al territori en diverses
ocasions.
Hi col·labora: Oriéntate en tu voluntariado i
Rubí Solidari.

Conferències
El modernisme i Puig i Cadafalch. La memòria
d’una època.

Conferència inaugural. Dilluns 25 de setembre
a les 18 h.
A l’auditori del Museu Municipal Castell (MMUC).
A càrrec de Muntsa Lamúa, professora
d’història de la Universitat de Barcelona, i
presidenta de l’Agrupació d’Aules de Formació
Permanent per a la Gent Gran de Catalunya
(AFOPA).

Dona, salut i qualitat de vida

Dijous 26 d’octubre a les 18 h
A càrrec de Carme Valls, metgessa
col·laboradora de l’ONG Centre d’Anàlisi i
Programes Sanitaris (CAPS).

100 anys de la Gran Guerra (1917-1918).
L’impacte a Catalunya dels canvis del món.

Dilluns 27 de novembre a les 18 h
A càrrec de Joan Botella, catedràtic de Ciència
Política i degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

El comerç i el Nadal. El malbaratament
d’aliments.

Dilluns 18 de desembre a les 18 h
A càrrec de Daniel Jiménez, especialista en
sanitat i tecnologia dels aliments, i de Paco
Muñoz, geògraf i Màster en Economia i Medi
Ambient



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
tardor 2017

Conferències,
 tertúlies, exposicions,

formació entitats


