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Cursos i tallers
PLANTES MEDICINALS I REMEIS NATURALS
PER L’ESTIU
Dijous 14 de juliol de 19 a 21 h
Amb Anna Royo
Preu: 4 € + suplement de material

TALLER INTENSIU DE MEDITACIÓ
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h
Del 14 al 28 de juliol
A càrrec d’Elisabet Salazar
5 sessions | Preu: 10 €

Vespres a la fresca
CINEMA A LA FRESCA

Una pastisseria a Tòquio

Divendres 8 de juliol a les 22 h

Dirigida per Naomi Kawase (2015) | Drama

Projecció en versió original amb subtítols
en castellà

El Sentaro dirigeix una petita pastisseria que
serveix dorayakis, pastissets farcits de salsa
de fesols vermells, i uns dolços anomenats an.
Quan una dona gran, la Tokue, s’ofereix a
ajudar-lo a la cuina, ell hi accedeix de mala
gana. Però la dona demostra tenir màgia
a les mans.

VESPRE EN ACÚSTIC

Mabel Flores

Enric Herranz, Dani Jiménez, Martí Viñolo
i Ruy Gama

Andrea Mir i Joel González

Dijous 14 de juliol a les 20.30 h

Un vespre de presentació i promoció de tres
projectes musicals de joves artistes, molts
d’ells vinculats a Rubí, en un format proper
a l’acústic, càlid i proper. Mabel Flores, Enric
Herranz i Andrea Mir posaran veu a una
invitació molt personal a deixar-se endur
i gaudir de la música en directe al jardí de
l’Ateneu.

TOT SOL... I NÚVOL

Divendres 15 de juliol a les 20.30 h

A càrrec de la Cia LePuant | Clown | Espectacle
per a tots els públics

Un pallasso, una cadira i una maleta: tres
companys de viatge plens de recursos contra
l’avorriment. Un pallasso innocent però
conscient de la situació actual, que arriba per
a fer passar una estona agradable. “Tot sol”
a la cerca de companyia , “i núvol”, per allò
que ens agradaria dir i no ens atrevim a dir.
Ara fa sol, ara fa núvol, i ara sol... i núvol.

TOCA’M

Dimecres 20 de juliol a les 20.30 h

A càrrec d’en Mag Bala | Màgia i Humor |
Espectacle per a tots els públics

En Mag Bala és un personatge peculiar,
trampós, poc fiable i molt astut, allunyat dels
mags tradicionals. La interacció amb el públic,
la màgia i l’humor caracteritzen un espectacle
en què es convida a tocar i mirar atentament.
Doncs, com més toqueu i mireu… menys
veureu!

VESPRE DE RECITALS

Aventureros con el corazón de escarcha
(Jose Liñán i Manel Cano)

Alè de taronja sencera (Cesk Freixas)

Dijous 21 de juliol a les 20.30 h

Dues propostes poètiques se citen a l’Ateneu:
Aventureros con el corazón de escarcha és
el projecte del poeta rubinenc Jose Liñán,
en què els versos sintonitzen amb els acords
creats pel compositor barcelonès Manel Cano.
D’altra banda, Alè de taronja sencera és el
darrer llibre del conegut cantautor català Cesk
Freixas, que també és veí de la ciutat. Es tracta
d’un recull poesia que respiren i reflexionen
sobre l’univers emocional de l’autor.

Activitats familiars
CONCERT PER A NADONS:

Carolina Alabau i Iñaki de la Linde

Dissabte 9 de juliol a les 12.30 h
Veu, piano i percussió

FEM UN JARDÍ DE PLANTES AROMÀTIQUES

Dimecres 13 de juliol a les 18 h
A càrrec d’Anna Royo

FEM POLSERES AMB LA TÈCNICA KUMIHIMO

Dilluns 18 de juliol a les 18 h
A càrrec de Mónica Salgado

CONVERTIM LA SALA NOBLE EN UNA GRAN
CÀMERA FOSCA

Dimarts 19 de juliol a les 17.30 h
A càrrec de Laia Sala

FEM FIGURES AMB PASTA DE SAL

Dilluns 25 de juliol a les 17.30 h
A càrrec de Yasmina Capó

CUINEM COQUES D’ESTIU

Dimarts 26 de juliol a les 17.30 h
A càrrec de Maria Ruiz

Exposicions
EXPOSICIÓ CURS DE DIBUIX I PINTURA

Mostra de les obres realitzades durant el curs
de dibuix i pintura de la passada programació
de primavera, impartit per l'artista local Xavier
Espínola.

Del 4 al 29 de juliol

Oficina d’Atenció
i Suport a les
Entitats
La nova 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.

Sant Roc a l’Ateneu
Dijous 1 de setembre

19h, Sala Noble de l’Ateneu

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA FESTA
POPULAR, LA CATALANITAT CÍVICA”

L’exposició vol explicar de forma gràfica i
amena la festa entesa com una de les principals
manifestacions cíviques de la població, una
manifestació que constitueix el marc idoni per
expressar la catalanitat a l’espai públic.

De l’1 a l’11 de setembre

20 h, jardí de l’Ateneu

XERRADA TEATRALITZADA SOBRE JOAN
AMADES

A càrrec d’Amadeu Carbó

21 h, jardí de l’Ateneu

PROJECCIÓ DE EL FOC INOBLIDABLE

Presentació a càrrec de Carles Seuba, autor
del documental

El documental presenta una aproximació a la
festa de la Patum de Berga a través dels seus
protagonistes: la gent, estudiosos de la Patum
persones de tradicions, berguedans i forans.
El seu testimoni estableix un diàleg en què
s’intueix l’essència d’una celebració nascuda
al segle XIV, i de la qual no és possible destriar
entre el mite i la història.

La projecció anirà acompanyada d’un tast
de carquinyolis i vi dolç.

Iniciatives
i projectes
DIMECRES MANETES

Servei d’assessorament i autoreparació
de petits aparells elèctrics i electrònics. Més
informació a rubi.cat/mediambient/residus.

Dimecres 27 de juliol de 18 a 21 h

Ho organitza: Servei Educatiu de Residus

GRUPS DE CONVERSA APRENEM

Iniciativa comunitària que té com a objectiu
facilitar l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes
amb una metodologia basada en l’intercanvi
lingüístic de petits grups de lectura i conversa.
Més informació a ateneurubi.cat/aprenem
i a aprenem.rubi@gmail.com

GRUPS D’ALFABETITZACIÓ

Grups d’aprenentatge en lectura i escriptura
en català i castellà amb l’objectiu de
proporcionar eines bàsiques d’integració
i desenvolupament personal en els codis
lingüístics de la nostra quotidianitat.

Cloenda del curs: dimarts 12 de juliol
a les 18 h

Ho organitza: Servei de Ciutadania i Drets
Civils

PUNT PERMANENT D’INTERCANVI DE
LLIBRES

A l’Ateneu incentivem la lectura posant a
disposició de la ciutadania un punt permanent
d’intercanvi de llibres amb un funcionament
ben senzill: portar un llibre que vulgueu
intercanviar i escollir-ne un altre que vulgueu
llegir. Doneu una vida nova als llibres!

TELECENTRE I ESPAI DE CONNEXIÓ WI-FI

Disposem d’un espai d’accés gratuït a Internet
amb ordinadors i connexió Wi-Fi per si voleu
fer ús del vostre dispositiu portàtil!

Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes de
10 a 13 h

Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

CINEMA A LA FRESCA

Ocho apellidos catalanes

Divendres 22 de juliol a les 22 h

Dirigida per Emilio Martínez-Lázaro (2015) |
Comèdia

Projecció en versió original

Després de Ocho apellidos vascos, les alarmes
d’en Koldo s’encenen en assabentar-se que
la seva filla Amaia, després de trencar la seva
relació amb en Rafa, s’ha enamorat d’un noi
català amb qui té plans de casar-se. Per tal
d’evitar-ho, en Koldo s’atreveix a marxar
d’Euskadi cap a Sevilla per convèncer en Rafa
que han de viatjar a Catalunya a rescatar
l’Amaia del jove català i el seu entorn.

EL BARMUTILLU, EL FOOD TRUCK DELS
VESPRES A LA FRESCA!

Totes les activitats del cicle Vespres a la Fresca
comptaran amb el servei d’un food truck ubicat
a l’espai exterior de l’Ateneu, que permetrà
gaudir de les actuacions a l’aire lliure amb
una oferta gastronòmica de tapes i begudes
variades.

Les activitats dels Vespres a la Fresca tenen
entrada lliure amb aforament limitat.

Programació
estiu 2016

ELABORACIÓ D’UN DIARI DE VIATGE AMB
SCRAPBOOKING

Dimarts 19 i dijous 21 de juliol de 18 a 20 h
A càrrec de Mónica Salgado | 2 sessions
Preu: 8 € + suplement de material

OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES: MART,
JÚPITER I SATURN!

Observacions amb telescopi des de la torreta
de l’Ateneu
Divendres 8, 15, 22 i 29 de juliol a les 21.30 h
No requereix inscripció prèvia.
Les organitza: Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A



INSTRUCCIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE:

El període d’inscripcions per als cursos, tallers i activitats familiars de la programació d’estiu
s’obriran el dilluns 11 de juliol a les 10 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.

Trobeu 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 Rubí (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 9.30 a 14 h,
i dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21.30 h

Els dissabtes 16, 23 i 30 de juliol l’equipament
romandrà tancat.
Els dies de Vespres a la Fresca l’equipament
romandrà obert fins a la finalització de l’activitat.
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