
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 10 de juliol 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 d'un dels edificis més representatius del
modernime 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 Inscripcions

Programació
estiu 2017

Cursos i tallers
TAST DE MINDFULNESS I MEDITACIÓ
PRÀCTICA
Dilluns 24 i dimecres 26 de juliol
De 10 a 12 h
Amb Montserrat Roma
2 sessions (4 h) | Preu: 10 €

INTRODUCCIÓ A L’ESCRIPTURA NARRATIVA
DE VIATGES
Dijous 20 de juliol
De 18 a 21 h
Amb Núria García
1 sessió (3 h) | Preu: 7,5 €

ELS TESTS PROJECTIUS COM A EINA DE
CONEIXEMENT PERSONAL
Dimarts 18 de juliol
De 17.30 a 20.30 h
Amb Mª Cruz Barón
1 sessió (3 h) | Preu: 7,5 €

Xerrades, tertúlies,
presentacions
LA LLUITA CONTRA LA GRAVETAT:
EL PASSAT, PRESENT I FUTUR DE
L’EXPLORACIÓ ESPACIAL
Dimecres 5 de juliol a les 19 h
30è aniversari de TRI-A Associació d’Amics
de l’Astronomia
A càrrec d’Artur Llabrés i Brustenga, membre
de TRI-A.
Ho organitza: TRI-A, Associació d’Amics de
l’Astronomia.

PREMIS 'GENT DEL BARRI, GENT DE RUBÍ'
Divendres 21 de juliol a les 19.30 h
Acte d'entrega dels premis que l'Associació
de Veïns i Veïnes de la Zona del Mercat
atorguen amb caràcter semestral a persones
i organitzacions destacades en algun àmbit
de la dinàmica social de la ciutat.
Ho organitza: AAVV Zona del Mercat.

Punt permanent d’intercanvi de llibres
Porta un llibre que vulguis intercanviar i
emporta’t un altre que vulguis llegir. Dóna vida
als llibres!

Grups d’alfabetització
Cloenda curs 2016/17: dimecres 5 de juliol a
les 18h.

A  càrrec del col·lectiu de Dones Solidàries per
l’Alfabetització.

Hi col·labora: Àmbit de Ciutadania i Drets Civils.

Espai ‘Dimecres manetes’
Servei d’assessorament i autoreparació de
petits aparells elèctrics i electrònics.

Més informació a www.rubi.cat/mediambient.

Dimecres 5 i 26 de juliol de 18 a 21 h.

Ho organitza: Servei Educatiu de Residus.

Telecentre i espai de connexió Wi-Fi
Espai d’accés gratuït a Internet amb ordinadors
i connexió Wi-Fi.

Més informació i horaris a
ateneurubi.cat/telecentre

Punt d'orientació i assessorament en l'àmbit
del voluntariat.
Més informació a orientatentuvoluntariado.com

c/e: orientatentuvoluntariado@gmail.com

Ho organitza: Oriéntate en tu Voluntariado.

Espai de suport i ajuda oncològica.
Més informació a www.oncolliga.cat

c/e: rubi@oncolliga.cat

Ho organitza: Oncolliga Rubí.

ateneurubi.cat

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

SESSIONS INFORMATIVES

Convocatòria de subvencions 2017 per a
entitats i associacions ciutadanes
1a convocatòria: dilluns 10 de juliol a les 19h

2a convocatòria: dimecres 12 de juliol a les 19h

Per assistir-hi, cal enviar un correu electrònic
a l'adreça oase@ajrubi.cat confirmant
l'assistència, o bé trucant al telèfon de l'Ateneu,
935 887 473.

Vespres a la fresca
CONCERT: NOVES VEUS DEL JAZZ & ANNA
LUNA JAZZ TRIO
Dijous 6 de juliol a les 20.30 h

Anna Luna, una de les una de les cantants de
Jazz i música brasilera més conegudes i
reconegudes a nivell estatal, ens convida a
descobrir el potencial de noves veus del jazz
sorgides del talent jove de Rubí i Sant Cugat
del Vallès amb una audició col·lectiva.

CINEMA A LA FRESCA: ‘MAÑANA EMPIEZA
TODO’
Divendres 7 de juliol a les 22 h
Projecció doblada al castellà

Samuel viu sense responsabilitats en una platja
al sud de França, fins que un bon dia, un dels
seus antics amors deixa en els seus braços un
nadó de pocs mesos: Glòria, la seva filla.

ESPECTACLE FAMILIAR: ‘CLOWNTES I
LLEGENDES’
Dijous 13 de juliol a les 20.30 h
Clown i teatre gestual | Cia. Nyip-Nyap

Hi havia una vegada, en un poble molt llunyà...
perdó, un poble força proper... que era molt
i molt gran... bé, potser no tan gran, més aviat
petitó... però no tant com per ser massa petit.
Bé, direm que era normalet.

LICEU A LA FRESCA: ‘IL TROVATORE’
Divendres 21 de juliol a les 22 h

El Gran Teatre del Liceu acosta l’òpera a milers
de persones a tot el territori a través de “Liceu
a la fresca”. Amb voluntat de combinar un acte
popular ciutadà amb la cultura de qualitat,
l’Ateneu acollirà la la retransmissió de Il
trovatore des del mateix Liceu, obra immortal
de Giuseppe Verdi.

TALLER FAMILIAR: ‘UN MÓN DE BOMBOLLES
DE SABÓ’
Dimarts 25 de juliol a les 18.30 h

Què passa a dins d’una bombolla? Us
ensenyarem les tècniques necessàries per a
fer les bombolles de sabó gegants amb tot
tipus d’estris molt originals de diferents parts
del món (Estats Units, Alemanya, Xina, Itàlia...)
i alguns d’artesanals.

* Aquesta activitat requereix inscripció prèvia.

CINEMA A LA FRESCA: ‘MARIA (Y LOS
DEMÁS)’
Divendres 21 de juliol a les 22 h

El Gran Teatre del Liceu acosta l’òpera a milers
de persones a tot el territori a través de “Liceu
a la fresca”. Amb voluntat de combinar un acte
popular ciutadà amb la cultura de qualitat,
l’Ateneu acollirà la la retransmissió de Il
trovatore des del mateix Liceu, obra immortal
de Giuseppe Verdi.

Totes les sessions dels Vespres a la fresca
tenen entrada lliure amb aforament limitat.

Les sessions de cinema a la fresca disposaran
de servei de venda de crispetes.
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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

Aula d’Extensió Universitària de Rubí
L’AEUR és una entitat oberta a les propostes
de persones interessades en el món de la
cultura sense límit d’edat. Feu-nos arribar els
vostres interessos, propostes i suggeriments!

Més informació a www.aularubi.cat
c/e: aularubi@aularubi.cat

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària de
Rubí (AEUR).

Nits d’observacions astronòmiques
Punt de trobada: els divendres 7, 14, 21 I 28 de
juliol a les 21.30 h a l’Ateneu.

Ho organitza: TRI-A Associació d’Amics de
l’Astronomia.

Voluntariat per la Llengua
Punt d’informació i d’inscripcions del programa
Voluntariat per la Llengua.

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.

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 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21.30h

Els dissabtes 8, 15, 22 i 29 de juliol l'equipament
romandrà tancat.

Els dies del cicle 'Vespres a la fresca' l'equipament
romandrà obert fins a la finalització de l'activitat.


