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 l’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

CLOENDA: ‘TOT SEMBLA TAN SENZILL’

Cursos i tallers

Xerrades, tertúlies
i presentacions

HATHA IOGA
Grup de matí: dijous de 10 a 11 h
De l’1 de febrer al 22 de març
Grup de tarda: dimarts de 20 a 21 h
Del 30 de gener al 20 de març
Amb Elisabet Salazar
8 sessions (8 h) | Preu: 20 €

TERTÚLIES D’HISTÒRIA I PATRIMONI
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 ciutat.

MINDFULNESS I CREIXEMENT PERSONAL

Monedes ibèriques i romanes trobades a Rubí
Divendres 26 de gener a les 19 h

Dimecres de 10 a 11.30 h
Del 31 de gener al 28 de març
Amb Montserrat Roma
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 €

Properes sessions:
Divendres 23 de febrer i 23 de març a les 19 h

CONSCIÈNCIA CORPORAL
I EDUCACIÓ POSTURAL

Activitats familiars

Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 29 de gener al 26 de març
Amb Ivana Navarro
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 €

ESPAI DE MAQUILLATGE PER LA RUA
DE CARNAVAL

TXIKUNG I PINTURA SUMI-E

Carnaval 2018
Dissabte 10 de febrer a les 11 h
A càrrec d’Activijoc

Dimecres de 19 a 20.30 h
Del 31 de gener al 28 de març
Amb Rosanna Fontanet
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 €

RECICLART AMB FUSTA
Dissabte 24 de febrer a les 11 h
A càrrec d’Activijoc

Dia Internacional de les Dones
Dissabte 10 de març a les 11 h
A càrrec de Trama Cultura
ELS VITRALLS DE GAUDÍ

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 en el qual 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!

ANDREA CHÉNIER

VISITES CULTURALS

Dijous 15 de març a les 19 h

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí
organitza mensualment visites culturals i rutes
d’interès històric i patrimonial arreu del territori.
Cadascuna de les visites ve precedida
per una xerrada temàtica en la qual
s’introdueixen i s’expliquen els elements
d’interès de la visita.

DEMON

ROBÒTICA FAMILIAR

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

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL

Dissabte 3 de febrer a les 11 h

Aula d'Extensió
Universitària

Dimarts de 19.30 a 21 h
Del 30 de gener al 27 de març
Amb Carles Mercader
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 €

TRANSFERIM MISSATGES AMB CODIS!

SEMINARI DE LITERATURA

Dissabte 17 de març a les 11 h

L’Aula d’Extensió Universitària ens proposa
un viatge per la literatura del dolor de la Guerra
Civil, així com una visita a la vida i obra de tres
escriptores de referència: Maria Mercè Marçal,
Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Abelló,
de la mà d’especialistes en llengua i literatura.

ELS PONTS ABATIBLES A RUBÍ

Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 12 de febrer al 19 de març
Amb Albert Pijuan
6 sessions (12 h) | Preu: 30 €

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

SESSIÓ 1/5:
MARIA MERCÈ MARÇAL. UNA VIDA

CINEMA I LITERATURA.
LLIBRES DE PEL·LÍCULA

Dijous 22 de febrer a les 18 h
A càrrec de Lluïsa Julià, doctora en Filologia
Catalana de la Universitat de Barcelona (UB)

Dimecres de 19 a 20.30 h
Del 31 de gener al 21 de març
Amb Oscar Pérez
8 sessions (12 h) | Preu: 30 €

SESSIÓ 2/5:
L’ESCRIPTURA COM A LLUITA CONTRA
L’OBLIT. LITERATURA EN LA GUERRA CIVIL

TROBA EL TEU TRAÇ.
LES TÈCNIQUES DEL DIBUIX
Dimarts de 19 a 21 h
Del 30 de gener al 27 de març
Amb Xavier Espínola
9 sessions (18 h) | Preu: 45 €
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ
AMB ARDUINO
Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Del 13 de febrer al 8 de març
Amb l’Associació d’Estudiants de Robòtica
i Noves Tecnologies de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
8 sessions (16 h) | Preu: 40 €
INICIACIÓ TIC:
EXERCITA LA TEVA MENT A INTERNET
Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h
Del 26 de febrer al 7 de març
Amb de Carles Serra
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €

Robòtica familiar

MÚSICA PER A PETITA INFÀNCIA
Seguint el fil dels Concerts en Família
de l’Auditori de Barcelona, us convidem
a gaudir de la música com a vehicle per
treballar l'expressió, la creativitat i l'educació
emocional en les primeres etapes vitals
dels vostres infants!
HÄNDEL & FRIENDS
Dissabte 27 de gener a les 11.30 h
PLANETA CLARINET

Conta’m una òpera (©Ken Howard)

Dijous 15 de febrer a les 19 h

Dijous 26 d’abril a les 19 h

Cursos i tallers

Aquest seminari requereix inscripció prèvia.
Places limitades. Les inscripcions es poden fer
a través del web www.aularubi.cat
o bé de manera presencial a l’Ateneu Municipal.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí

CONTA’M UNA ÒPERA

Dissabte 24 de març a les 11 h
A càrrec de Yasmina Capó

La robòtica educativa planteja reptes
interdisciplinaris que resoldrem potenciant
les habilitats tècniques i creatives a través
del joc.

Preu del seminari (5 sessions):
36 € (no socis) | 30 € (socis de l’AEUR)

Consulteu les temàtiques de cada mes al web
www.ateneurubi.cat
Ho organitza: Grup de Col·laboradors Museu
de Rubí

ROMÉO ET JULIETTE
UN VIATGE AL MÓN DELS CONTES

INTRODUCCIÓ A L’ESCRIPTURA CREATIVA

Dijous 10 de maig a les 18 h a la Biblioteca
Municipal Mestre Martí Tauler
Recital de poemes de Montserrat Abelló
musicats per Celeste Alías i Santi Careta,
duet de veu i guitarra

Dijous 8 de març a les 18 h
A càrrec de Maria Campillo, professora
del Departament de Filologia Catalana
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i membre fundadora i vicedirectora
del Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica de la UAB
SESSIÓ 3/5:
L’ESCRIPTURA COM A LLUITA CONTRA
L’OBLIT: LITERATURA DE L’EXILI
Dijous 12 d’abril a les 18 h
A càrrec de Maria Campillo, professora
del Departament de Filologia Catalana
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i membre fundador i vicedirectora
del Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica de la UAB

EL MODERNISME I IMPRESSIONISME
DE RAMON CASAS
Xerrada: dilluns 15 de gener a les 18 h
A càrrec de Natalia Esquinas, doctora
en Història de l’Art de la Universitat
de Barcelona (UB)
Visita guiada al monestir de Sant Benet:
dijous 18 de gener (tot el dia)
Preu: 66 € (no socis) | 55 € (socis de l’AEUR)
Inscripcions a l’agència 747 Viatges
(c/Llobateras 49, telèfon 639 378 466)
ELS HOTELS HISTÒRICS DE BARCELONA
Xerrada: dilluns 12 de febrer a les 18 h
A càrrec de David Revelles; periodista,
escriptor i professor del màster de Periodisme
de Viatges de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)
Visita guiada: dijous 15 de febrer (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 RUTA DELS PISTOLERS A BARCELONA
(1917-1923)
Xerrada: dilluns 12 de febrer a les 18 h
A càrrec de David Revelles; periodista,
escriptor i professor del màster de Periodisme
de Viatges de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)
Visita guiada: dijous 15 de març (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
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí.

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

Dissabte 17 de febrer a les 11.30 h
INICIACIÓ TIC:
TROBA I ESCOLTA MÚSICA A INTERNET
Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h
Del 12 al 21 de març
Amb Carles Serra
4 sessions (8 h) | Preu: 20 €

ELS NOUS COLORS DEL METALL
Dissabte 3 de març a les 11.30 h
Cadascuna dels tallers de música en família
requereix inscripció prèvia. Places limitades
Activitat recomanada per a famílies amb infants
de 0 a 5 anys
Tallers a càrrec de Musicològics

Dijous 10 de maig a les 18 h
A càrrec de Laura Borràs; especialista en Teoria
de la Literatura i Literatura Comparada, doctora
en Filologia Romànica de la Universitat
de Barcelona (UB) i directora de la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC)
Aula d’Extensió Universitària

NITS D’OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES

5è Cicle de Jazz

Exposicions

L'Associació Jazz Rubí pren novament l'Ateneu
Municipal com a escenari del 5è Cicle de Jazz,
amb una programació estable d'actuacions
en directe amb l’objectiu de promoure,
gaudir i acostar la cultura del jazz!

‘BITÀRTCOLES’

LAIA PORTA SWING FOURTET

L’art és testimoni d’un valor que val molt més
que mil paraules.
Fotografies de Laia Oller i Anna Palau.
Dia Internacional de les Dones
Inauguració: divendres 2 de març a les 19h
Del 2 al 30 de març

Dissabte 20 de gener a les 20 h
VILADOMAT JAZZ PROJECT

‘Plogui, nevi o faci sol a mitja nit, que aquí
no passa però en altres indrets sí, a dos quarts
de deu a l’Ateneu, cada divendres
ens hi trobareu’
Punt de trobada: els divendres a les 21.30 h
Ho organitza: Associació d’Amics
de l’Astronomia TRI-A Rubí
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Punt d’informació i d’inscripcions del programa
Voluntariat per la Llengua, basat en la creació
de parelles lingüístiques per practicar el català
a través de la conversa.

Dissabte 17 de febrer a les 20 h
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

AJR CONCERT & JAM SESSION
Dissabte 17 de març a les 20 h
Totes les actuacions del 5è Cicle de Jazz
tenen entrada lliure i aforament limitat.
Ho organitza: Associació Jazz Rubí

PUNT D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
EN L’ÀMBIT DEL VOLUNTARIAT
Heu pensat mai a fer voluntariat? Voleu captar
voluntaris per a la vostra entitat? L’entitat
Oriéntate en tu Voluntariado ofereix un servei
d’orientació que us permetrà contactar
amb projectes i activitats de voluntariat!
‘Bitàrtcoles’ (©Anna Palau)

Iniciatives
i projectes
Laia Porta Swing Fourtet

Horari: els dijous de 17.30 a 19.30h
Podeu concertar cita a través del correu
orientatentuvoluntariado@gmail.com
Més informació
a www.orientatentuvoluntariado.com
Ho organitza: Oriéntate en tu Voluntariado

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-hi!

La Sala Noble de l’Ateneu esdevé un nou
escenari on aproximar-se a músiques antigues
i del gènere clàssic i, on a més de gaudir
de l’audició, aprendrem sobre el context
de les peces interpretades i dels seus autors
atenent al nostre patrimoni musical.
THE VOICE OF THE VIOL
A càrrec de Fernanda Sánchez
i Anna Casademunt
Duet de veu soprano i viola de gamba
Divendres 26 de gener a les 20 h

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE RUBÍ
Associació sense ànim de lucre que té l’objectiu
de difondre la cultura, despertar l’interès
i satisfer les inquietuds intel·lectuals de les
persones que desitgin ampliar coneixements
en diverses matèries de manera amena,
dinàmica i participativa.
Entitat vinculada a 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)

CLÀSSICS CATALANS CONTEMPORANIS
A càrrec de Carlota Ruiz i Anton Serra
Duet de piano i flauta dolça
Divendres 23 de febrer a les 20 h
TERRA SALADA

Espai ‘Dimecres Manetes’

ESPAI DE SUPORT I AJUDA ONCOLÒGICA
Espai d’atenció psicosocial a persones amb
càncer i als seus familiars al llarg del procés
de la malaltia, amb l’objectiu de millorar el seu
benestar i la seva qualitat de vida.

Iniciatives i projectes

TELECENTRE I ESPAI DE CONNEXIÓ WI-FI
Espai orientat al desenvolupament
de processos d’alfabetització digital, l’accés
a les noves tecnologies i les activitats relatives
a la cultura digital.
Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes
de 10 a 13h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20:30h.

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
LES MEMÒRIES: EINES BÀSIQUES PER
A LA COMUNICACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA
23 i 25 de gener de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 8 al 19 de gener

ESPAI ‘DIMECRES MANETES’

COM PRESENTAR PROJECTES
A SUBVENCIONS

Més informació a www.rubi.cat/mediambient
El 4rt dimecres de cada mes: 24 de gener,
28 de febrer i 28 de març de 18 a 21 h
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus

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 demana puntualitat.

A l'Ateneu ens agrada promoure i apropar
la lectura a la ciutadania, així com fomentar
la cultura de l'intercanvi amb el món dels llibres.
Disposem d’un petit punt permanent
d’intercanvi on podeu donar-los una nova vida
i descobrir autèntics tresors!

Més informació a www.oncolliga.cat | C/e:
rubi@oncolliga.cat
Ho organitza: Oncolliga Rubí

Servei d’assessorament i autoreparació
de petits aparells elèctrics i electrònics.

A càrrec d’Ignasi Prunés i Tono Blasi
Duet de violoncel i guitarra
Divendres 23 de març a les 20 h

PUNT PERMANENT D’INTERCANVI
DE LLIBRES

Oficina
d’Atenció i Suport
a les Entitats

Troba més informació
a ateneurubi.cat/projectes

Sala Clàssica

Oficina d’Atenció i Suport a les Entitats (OASE)

13, 15 i 20 de febrer de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 29 de gener
al 9 de febrer
COM ACONSEGUIR EL CERTIFICAT DIGITAL
21 de març de 19 a 21 h
Període d’inscripcions: del 5 al 16 de març
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.

Inscripcions
• El període d’inscripcions per als cursos, tallers i activitats
familiars de la programació d’hivern s’obrirà el dilluns
22 de gener 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 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 dijous de 10 a 14 h,
i dissabtes 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21.30 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
d’hivern 2018

