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L’Ateneu Municipal de Rubí està
ubicat a la Torre Riba o Torre
Ezpeleta, construïda l’any 1912. És
un dels edificis més representatius
del Modernisme rubinenc, un
emblema del patrimoni
arquitectònic de la ciutat. Va ser
adquirit l’any 1983 per l’Ajuntament
amb el compromís que fos un
centre cultural. Els objectius de
l’equipament són el foment i la
difusió de la pràctica cultural que
s’adreça al conjunt de la ciutadania

L’Ateneu
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de Rubí, així com ser un espai de
referència per al teixit associatiu
de la ciutat.



Activitats i
tallers familiars
ART I CREATIVITAT

A través de l’experimentació i el joc generem
espais artístics per potenciar la creativitat,
l’expressió, la sensibilitat estètica, visual,
artística i les relacions interpersonals.
Per a públic familiar amb infants de
6 a 11 anys.

POEMES VISUALS. EL SO DELS OBJECTES
JOC I SORPRESA AMB CHEMA MADOZ

Dimecres 3 de juliol, a les 18.30 h
En aquest taller jugarem amb el llenguatge
de la poesia visual, inspirant-nos en l’univers
d’un gran autor, el fotògraf Chema Madoz.
En les fotografies de Madoz res és el que
sembla, juga amb la nostra imaginació i ens

transporta a un món, el de la imatge, fet
d’objectes familiars, però on tot adquireix un
aire estrany i un nou significat. A través del
joc ens endinsarem en el món màgic de la
imaginació. Jugarem amb la forma i disposició
dels objectes per tal de crear composicions
i fer-los aparèixer de manera sorprenent.
Aprendrem a escoltar el so dels objectes
quotidians, a mirar-los de manera diferent,
més enllà del seu ús i significat habitual.

JOGUINES ÒPTIQUES. INVENTS
PRECINEMATOGRÀFICS

Dimecres 10 de juliol, a les 18.30 h
En aquest taller elaborarem joguines òptiques
i ens aproparem així als orígens del cinema.
Abans de la invenció del cinema, a finals
del segle XIX, van aparèixer un munt
d’invents que van experimentar amb la creació
d’imatges en moviment. Un dels invents
més populars van ser les joguines òptiques,
uns aparells capaços de crear la il·lusió
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Joguines òptiques

CRIATURES I ARTEFACTES D’UN MÓN
FANTÀSTIC. EXPERIMENTEM AMB
EL COLLAGE I EL FOTOMUNTATGE.

Dimecres 17 de juliol, a les 18.30 h
En aquest taller us proposem crear un món
fantàstic poblat per criatures i artefactes
divertits i sorprenents. Per fer-ho
experimentarem amb el collage i el
fotomuntatge, dos llenguatges artístics que
ofereixen als infants infinites possibilitats
creatives per expressar i compartir el seu
món. Recopilarem, organitzarem i
ensamblarem fragments de paper de diari,
revistes, fotografies, dibuixos, paper de regal...
Fragmentarem, descontextualitzarem i
deconstruirem l’ordre establert per subvertir
el significat habitual de les coses i fer-les
aparèixer, a les nostres pròpies creacions,
de manera diferent.
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de moviment a partir de dibuixos estàtics.
Les joguines òptiques es basen en el principi
de la persistència retiniana per crear la il·lusió
de moviment.



Autòmat dibuixant

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

El nostre entorn quotidià ens planteja reptes,
i per superar-los es necessiten habilitats
i coneixements científics i, alhora, el
desenvolupament del pensament lògic
i resolutiu, el pensament crític
i l’aprenentatge significatiu.
Cadascuna de les sessions requereix
inscripció prèvia. Places limitades.

TALLER DE L'AUTÒMAT DIBUIXANT

Dijous 11 de juliol, a les 18.30 h
Crearem un autòmat pintor amb un got,
retoladors i elements senzills tot completant
un circuit elèctric. Entendrem la diferència
entre un autòmat i un robot i els seus elements
clau. Veurem com viatja l'electricitat a través
d'un circuit elèctric i construirem un autòmat
amb elements senzills com un motor i una
pila i altres materials quotidians.
Observarem i analitzarem les semblances
i diferències dels traços que generen per
estudiar i establir patrons.
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Taller de catapultes

TALLER DE SIGUES VISCÓS! (SLIME)
I EL MOC EN MOVIMENT

Dijous 18 de juliol, a les 18.30 h
Crearem el nostre propi slime seguint el
mètode científic. Afegirem i mesclarem amb
precisió les substàncies adients i crearem un
fluid no newtonià, desafiant així la classificació
sòlid-líquid. Compte, que l'exactitud en
les mesures és important perquè el moc
sigui prou viscós!

TALLER DE CATAPULTES!

Dijous 26 de juliol, a les 18.30 h
Com influeix el pes del projectil en la distància
del tir amb una catapulta?

Construirem diferents catapultes i analitzarem
com funcionen. Experimentarem amb el pes
dels projectils i aplicarem aquest mètode
experimental per acabar veient com influeix
el seu pes en el seu abast.
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Espectacles
familiars
EMBOLICANT LA TROCA,
AMB LA COMPANYIA SIM SALABIM

Dimarts 9 de juliol, a les 19 h
La Quimeta és una costurera molt simpàtica.
Avui està molt enfeinada, tots els animals fan
una festa elegant i la Quimeta els ha d’ajudar
a guarnir-se. Mentre la Quimeta cus,
comentarà als nens la importància del vestit
en la història de la humanitat i els explicarà
el conte d’El vestit nou de l’emperador.
Una obra de titelles, música i cançons per
entretenir grans i petits.
Adreçat a nens i nenes majors de 3 anys.
Hi col·labora: La Xarxa
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Embolicant la troca



va veure obligat a tancar, però ell sap poca
cosa més que fer de pallasso i fer riure petits
i grans amb els seus números de màgia,
coloms i mocadors.
Adreçat a nens i nenes majors de 3 anys.
Hi col·labora: La Xarxa
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FABULÓS, AMB LA COMPANYIA STIGMAN

Dimarts 16 de juliol, a les 19 h
Fabulós és un espectacle en el qual tot el que
passa és realment fabulós. Aquest és l’adjectiu
més adequat i més fàcil per definir tot el que
succeeix en aquest espectacle. En aquesta
representació escènica, el mag Stigman ens
mostrarà el seu univers màgic i particular,
on poc a poc anirem descobrint que amb
imaginació, música i, sobretot, la participació
del públic, es poden arribar a fer coses
veritablement sorprenents.
Adreçat a nens i nenes majors de 3 anys.
Hi col·labora: La Xarxa

SOL I FA PLOU,
AMB LA COMPANYIA SABANNI
Dimarts 23 de juliol, a les 19 h
En Sabanni és un personatge estrany i divertit
que, fins fa poc, treballava com a pallasso
clàssic a l'últim circ itinerant de Catalunya.
Degut a una gran tempesta, el petit circ es

Companyia Sabanni



Luisa Miller
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Any Joan Brossa
A DE BROSSA
CIA. ASSUMPTA MERCADER

Dimarts 2 de juliol, a les 19 h
A de Brossa és una proposta que neix amb
la voluntat de presentar el poeta als infants
però, sobretot, neix amb ganes d’encomanar
el plaer de jugar i divertir-se amb les lletres,
les paraules i els objectes. És per això que
d’un barret de copa farem sortir, a l’atzar, tot
un munt de propostes que ens permetran
conèixer la seva obra poètica i, a més a més,
viure-la. Dins del barret hi ha un munt
de poemes per jugar: els representarem,
imitarem, cridarem i, en definitiva, els donarem
la volta per crear nosaltres també, a partir
de l’obra de Joan Brossa, els nostres propis
poemes visuals, escrits o escènics.
Any Joan Brossa
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Clàssica a l'Ateneu
CONTA’M UNA ÒPERA

LUISA MILLER, DE G. VERDI

Dijous 11 de juliol, a les 18.30 h
Luisa Miller és una òpera intensa però serena,
basada en el drama burgès Kabale und Liebe,
de Friedrich Schiller, un dels autors més
adaptats per la ploma verdiana. Damiano
Michieletto concentra l'acció en el drama
dels dos protagonistes, Rodolfo i Luisa, la
innocència dels quals es veu marcada per
l'autoritat paterna, vistos de manera paral·lela
amb els dos nens que mai han deixat de ser.
La posada en escena, ubicada en temps del
preromanticisme alemany, presenta amb
elegància i contundència el text original -
adaptat pel llibretista Cammarano-, així
com la partitura de Verdi.



A de Brossa
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BROSSA. POEMES DE REVOLTA

Dijous 4 de juliol, a les 19 h
Recital poètic a càrrec de Mònica Van
Campen, Oriol Tramvia, Gemma Deusedas
i Lluís A. Baulenas
Una proposta de recital poètico-musical de
Lluís-Anton Baulenas a partir d'una selecció
de poemes de l’obra Antologia de poemes
de revolta (1943-1978) de Joan Brossa.
Al costat del Brossa de la màgia, dels poemes
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visuals i de l’striptease, hi ha tota la producció
poètica basada en el seu compromís social
i polític. Són poemes rabiosos, plens de fe
en el futur, però alhora plens de sentiment
de vergonya i d’impotència davant la injustícia
en els quals no es descuida tampoc la crítica
a la poesia obrera de l’època: “Protestem,
però amb imaginació”, diu. Cal descobrir
l’altre Brossa.

CONFERÈNCIA “BROSSA NUCLEAR”

Dilluns 8 de juliol, a les 19 h
A càrrec de Lluís-Anton Baulenas, en la qual
fa un repàs general de la vida i obra del poeta.
Hi col·labora: El Racó del Llibre.

Teatre i dansa
LA CASA DE BERNARDA ALBA,
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Divendres 14 de juny, a les 20 h
Dimarts 25 de juny, a les 20 h
Dimarts 9 de juliol, a les 20 h
A càrrec de 8 Temps
Sota la direcció d’Antonio Castillo, 8 Temps
ens mostrarà una versió amb diverses
reminiscències contemporànies, on es
presenta davant l’espectador un món de
personatges femenins amargats i submisos.
El plantejament de relacions de poder, basat
en un  treball d’actuació ple de matisos,
mirades, absències, esperances, resignació,
rebel·lia, fúria, contenció i bogeria.
Espectacle amb sistema de taquilla inversa.



Conferències
“LA MÚSICA DE MOZART I HAYDN”

Dilluns 15 i 22 de juliol, a les 18.30 h
Continuem el nostre viatge per la història
de la música. Aquesta vegada “visitem”
el classicisme, és a dir, el temps de Mozart i
Haydn. A partir de les composicions d’aquests
grans músics, i les d’altres autors menys
coneguts, us animem a acompanyar-nos
en aquest recorregut per dues de les figures
més rellevants de la segona meitat del segle
XVIII i que van marcar la història de la música.
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Inscripcions
• El període d’inscripcions per als

cursos, tallers i activitats de la
programació de primavera s’obriran
el dilluns 17 de juny a les 10 h.

• Les inscripcions es podran fer
a través d’Internet al web
https://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,
l’activitat no es pugui dur 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.

Més informació a:
ateneurubi.cat/inscripcions



Ateneu Municipal de Rubí
Carrer de Xile, 1-3
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 935 887 473

C/e: ateneu@ajrubi.cat
Twitter: @ateneurubi
Facebook: fb.me/lateneu.rubi
www.ateneurubi.cat

Horari d’estiu:

De dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 21 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.




