INSTRUCCIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE:

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.

Inscripcions

L'Ateneu

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.

El període d’inscripcions per als cursos, tallers i activitats familiars de la vigent programació
vigent s’obriran el dilluns 25 d’abril a les 10 h.
Les inscripcions es podran fer a través d’Internet a través de l’adreça cursos.ajuntamentrubi.cat
o bé de manera presencial a l’Ateneu Municipal.
Les inscripcions romandran obertes fins a exhaurir 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
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2016
Programació
primavera 2016

Tardes: de dilluns a divendres
de 16 a 21.30 h
Matins: de dilluns a dijous de 10
a 14 h, i dissabtes de 10 a 13.30 h
Horari
Email: ateneu@ajrubi.cat
Twitter: @ateneurubi
Facebook: fb.me/lateneu.rubi
www.ateneurubi.cat
Carrer Xile 1-3
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 935 887 473

Ateneu Municipal
de Rubí

CICLE D'INICIACIÓ A LA CULTURA VISUAL
Dimecres a les 19h
Del 25 de maig al 22 de juny

ESPAI DE CONVERSA
AMB RÀDIO RUBÍ

Espai d’entitats

Amb Laia Oller, periodista, fotògrafa i membre
del col·lectiu impulsor del Peacock Rubí Art
Festival.

Espai de debat i tertúlia amb essència
radiofònica, un punt de trobada i de reflexió
social i cultural amb la comunicació de
proximitat com a element protagonista!

5 sessions | Entrada lliure

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

3R CICLE DE JAZZ

Dijous 12 de maig a les 19 h

JAM-SESSION ESPECIAL SANT JORDI

TECNOLOGIA

Dissabte 23 d’abril a les 21 h

Dijous 9 de juny a les 19 h
FORMES DE VIATJAR

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL
DEL JAZZ

Dijous 7 de juliola les 19 h

Divendres 29 d’abril a les 19.30 h

Trobeu més informació sobre aquest cicle
a ateneurubi.cat/espaiconversa

En aquesta ocasió, la jam-session comptarà
amb la participació de l’artista local Xavier
Espínola, el qual, durant l’actuació, improvisarà
una obra pictòrica en diàleg amb la música,
i que donarà lloc a la inauguració de l’exposició
Blue Note.

Trobeu més informació sobre aquest cicle
a ateneurubi.cat/culturavisual
XARXES SOCIALS *
* Grup de matí (1): de dilluns a dijous d’11
a 13 h del 18 al 28 d’abril
Grup de matí (2): de dilluns a dijous de 9
a 11 h del 2 al 12 de maig
Grup de tarda: de dilluns a dijous de 16 a 18 h
del 2 al 12 de maig
WRITER I CALC BÀSIC *
Grup de matí: de dilluns a dijous de 9 a 11 h
del 16 al 26 de maig
Grup de tarda: de dilluns a dijous de 16 a 18 h
del 16 al 26 de maig
WRITER I CALC AVANÇAT *
Grup de matí: de dilluns a dijous de 9 a 11 h
del 30 de maig al 9 de juny
Grup de tarda: de dilluns a dijous de 16 a 18 h
del 30 de maig al 9 de juny
RETOC FOTOGRÀFIC AMB GIMP *
Grup de matí: de dilluns a divendres de 9
a 11 h del 13 al 22 de juny
Grup de tarda: de dilluns a divendres de 16
a 18 h del 13 al 22 de juny
Tots els cursos de formació en noves
tecnologies tenen una durada de 16 h i un preu
de 18 €. Les inscripcions s’hauran de realitzar
trucant al telèfon 935 880 041 en horari de
dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 18 h

Activitats familiars

ACTIVITATS ORGANITZADES PER
LES ENTITATS

CONCERT AMB "THE SWING COOKERS"

UN MÓN D’AMPOLLES I TAPS DE PLÀSTIC

Divendres 6 de maig a les 21 h

Dissabte 30 d’abril a les 11 h
A càrrec de Yasmina Capó

Amb Toni Solà (saxo tenor), Pep Rius
(contrabaix), Dani Rambla (piano) i Enrique
Heredia (bateria).

TALLER DE CREACIONS AMB MITJONS
Dissabte 7 de maig a les 11 h
A càrrec de Yasmina Capó
FEM APERITIUS SALUDABLES I DIVERTITS!
Dissabte 28 de maig a les 11 h
A càrrec de Maria Ruiz
DISSENY DE POSTALS AMB SCRAPBOOK
Dissabte 4 de juny a les 11 h
A càrrec de Mónica Salgado
QUIMIGRAMES, UN LABORATORI
FOTOGRÀFIC A L’AIRE LLIURE!
Dissabte 11 de juny a les 11 h
A càrrec de Carles Mercader

CONCERTS PER A NADONS

JAZZ RUBÍ JAM-SESSIONS
Dissabte 21 de maig a les 21 h
Organitza: Associació Jazz Rubí

CICLE DE XERRADES TEOSÒFIQUES
“CONVERSES ESOTÈRIQUES”
Divendres 6 de maig a les 19 h
A càrrec de Jesús Jurado
“EL MITE TEOSÒFIC DE LA CIBELES”
Divendres 20 de maig a les 19 h
A càrrec de Pere Bel
“ETAPES DE L’AUTOCONEIXEMENT”
Divendres 3 de juny a les 19 h
A càrrec de Jacint Espel
“LA INTUÏCIÓ COM A PRINCIPI DE BUDA”

A l’Ateneu
en parlem

PAU FIGUERES

PARLANT DE LA TERRA
Divendres 22 d'abril a les 18.30 h

Violoncel
Dissabte 18 de juny a les 12 h

OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES
NOCTURNES

Setmana del Dia de la Terra

CAROLINA ALABAU I IÑAKI DE LA LINDE

Organitza: Servei Educatiu de Residus.

Piano, veu i percussió
Dissabte 9 de juliol
a les 12h

Cada divendres d’abril, maig, juny i juliol
a les 21.30 h*

OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR
Dijous 5 de maig a les 19 h
A càrrec de Xema Moya, col·laborador
del Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal
a les despeses militars (SIOF).

Guitarra
Dissabte 21 de maig a les 12 h

Divendres 1 de juliol a les 19 h
A càrrec de Margarita López
Organitza: Societat Teosòfica

ÒSCAR ALABAU

Organitza: Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A

Hi col·labora: Escola Municipal de Música
Pere Burés.
Entrada lliure | Aforament limitat.

Iniciatives i projectes

Organitza: Rubí Solidari.
CONEIXEMENT I APROFITAMENT DELS
ALIMENTS DE TEMPORADA PER GUANYAR
EN SALUT *
Divendres 13 de maig a les 19 h
A càrrec de Meritxell Vallhonrat, nutricionista,
i Maria Ruiz, autora del blog culinari Las recetas
de la tata.

Cursos i tallers
HATHA IOGA
Grup de matí: Dijous de 10 a 11 h
Del 28 d'abril al 16 de juny
Grup de tarda: Dimarts de 19 a 20 h
Del 3 de maig al 21 de juny
Ambdós grups amb Elisabet Salazar
8 sessions | Preu 16 €

BIOSALUT
Dijous 19 de maig a les 19 h
A càrrec de Cristina Vilaseca. Organitza:
Associació de Dones Creatives del Vallès.
LA PATUM, SALVAGUARDA I PROTECCIÓ
D'UNA FESTA MEDIEVAL AL SEGLE XXI

Exposicions
DIA INTERNACIONAL DEL JAZZ: “BLUE
NOTE”, DE XAVIER ESPÍNOLA
Del 29 d’abril al 7 de maig

Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 2 de maig al 20 de juny
Amb Ivana Navarro | 7 sessions | Preu: 21 €
DIBUIX I PINTURA
Dimarts de 19 a 20.30 h
Del 3 de maig al 21 de juny
Amb Xavier Espínola | 8 sessions | Preu: 24 €
FOTOGRAFIA BÀSICA
Dilluns de 20 a 21.30 h – del 2 de maig al 20
de juny
Amb Carles Mercader i Daniel Madrona
| 7 sessions | Preu: 21 €
MANUALITATS “FES-T'HO TU MATEIX!”
Dimecres de 19 a 20.30 h
Del 4 al 25 de maig
Amb Guiomar Cañero | 4 sessions
Preu: 12 € + suplement de material

LA HUMANITZACIÓ DEL DOL
Dijous 26 de maig a les 19.30 h
A càrrec de Carme Serret, professora
de la Facultat de Ciències de l’Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
TAULA RODONA: “ÉS POSSIBLE UNA CIUTAT
SENSE TEATRE?”

Del 13 de maig al 4 de juny

El projecte Aprenem és una 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 www.ateneurubi.cat/aprenem

EXPOSICIÓ ALUMNES DEL CURS DE
FOTOGRAFIA BÀSICA I DEL CURS DIBUIX
I PINTURA
Juliol

Anem al Museu
L’Ateneu Municipal i el Museu Municipal Castell
(MMUC) impulsen un calendari de visites
guiades a algunes les exposicions programades
a la ciutat.
VIATGE ETERN. SERGI MARCOS
Espai Expositiu Aula Cultural
Dijous 28 d’abril a les 19 h
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS:
MUSEUS I PAISATGES CULTURALS

Activitat emmarcada en el programa
d’activitats de la Fira “Teatre sense teatre”.

Museu Municipal Castell (MMUC)
Dijous 19 de maig a les 19 h

LA IMPORTÀNCIA DEL CONSUM D’ALIMENTS
ANTIOXIDANTS DURANT L’ESTIU *

COL·LECTIVA DEL GRA / CONCURS DE
RETRATS

Divendres 17 de juny a les 19 h

Espai Expositiu Aula Cultural
Dijous 16 de juny a les 19 h

Les activitats senyalades amb * requereixen
d’inscripció prèvia i poden tenir suplement
de material. La resta d’activitats tenen entrada
lliure amb aforament limitat.

GRUPS DE CONVERSA APRENEM

PARELLES TIC

Dijous 2 de juny a les 19.30 h

A càrrec de Meritxell Vallhonrat, nutricionista,
i Maria Ruiz, autora del blog culinari Las recetas
de la tata.

Dimecres 27 d’abril, 25 de maig, 22 de juny
i 27 de juliol de 18 a 21 h.
Organitza: Servei Educatiu de Residus.

Organitza: Colla de Geganters de Rubí.
TAITXÍ

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

CONCURS PER A LA IMATGE DE LA 22A FIRA
DE SANT GALDERIC

Divendres 20 de maig a les 19.30 h
A càrrec d'Albert Rumbo, historiador i gerent
del Patronat de la Patum de Berga.

DIMECRES MANETES

Es requereix inscripció prèvia a través del
telèfon 935 887 473 o bé a través del gestor
d’inscripcions online cursos.ajuntamentrubi.cat.
Aforament limitat.

Proposta d’aprenentatge de noves tecnologies
basat en el treball comunitari, en què joves
voluntaris amb un alt domini de les noves
tecnologies, ajuden persones adultes a iniciarse en l’ús de dispositius digitals. Més informació
a www.ateneurubi.cat/parellestic
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
Espai d’ordinadors amb d’accés gratuït
a Internet i connexió Wi-Fi.
Horari d’obertura de l’espai d’ordinadors:*
Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes de 10
a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
* L’espai d’ordinadors romandrà tancat durant
la realització de cursos de formació en noves
tecnologies previstos en aquesta programació.

ateneurubi.cat

L'Ateneu

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.

INSTRUCCIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE:

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.

El període d’inscripcions per als cursos, tallers i activitats familiars de la vigent programació
vigent s’obriran el dilluns 25 d’abril a les 10 h.
Les inscripcions es podran fer a través d’Internet a través de l’adreça cursos.ajuntamentrubi.cat
o bé de manera presencial a l’Ateneu Municipal.
Les inscripcions romandran obertes fins a exhaurir 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.
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a 14 h, i dissabtes de 10 a 13.30 h
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Twitter: @ateneurubi
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www.ateneurubi.cat
Carrer Xile 1-3
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 935 887 473
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