
Cicle de conferències Amics de la UAB 

Els dimecres a les 19h a l’Auditori 

7 d’octubre  Enginys invisibles Núria Salan 

28 d’octubre  Consensos socials en educacíó Joan 
Rué 

11 de novembre Dones i literatura Roser Amills 

16 de desembre  L’escassetat d’aigua al món, una 
visió crítica David Saurí 

 

Cicle de conferències de l’Aula d’Extensió Universi-
tària de Rubí 

Els dilluns a les 18h a l’Auditori 

26 d’octubre  Dret Civil vigent a Catalunya Dra. Maria 
Isàs 

29 d’octubre  Qui ets?  Màrius Serra  

23 de novembre Brèxit i ara què Hector Sánchez 

17 de desembre Microbiòtica intestinal Dr. Gilabert 
Albarez 

 

Xerrades divulgatives 

5 de novembre a les 19h a l’auditori Conferència 
Parkinson. Les diferències entre dones i homes en la 
salut i la malaltia.  Miguel Aguilar, neuròleg 

Concerts 

13 de novembre a les 19h a l’auditori concert de rock 
progressiu amb el grup terrassenc Muzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Mestre Martí Tauler 

Carrer Aribau, 5 

08191 Rubí 

Tel. 936 998 453 

 
www.rubi.cat/biblioteca 
bibliotecavirtual.diba.cat 
b.rubi.mmt@diba.cat 

    

 

Horari 

Matins: de dimecres a dissabte de 10 a 14 h 

Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 

 

 

 

 

 



 
BiblioLab 
A les 11h a l’auditori. Aforament limitat. Cal inscripció 
prèvia.  

10 d’octubre Taller d’aquarel·la “Salvem els oceans” 
per a infants i joves de 6 a 16 anys amb Sandra Uve 

14 de novembre Creació d’històries amb Lego de Gi-
anni Rodari per a infants de 5 a 7 anys amb Edukem-
nos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De l’1 de setembre al 30 de novembre La vibración 

del Alma amb Malud Alcázar a la Sala d’exposicions 

Inauguració exposició. El dimecres 9 de setembre a 
les 18h a la Sala d’exposicions. 

Del 8 al 29 d’octubre Ocellam Vestíbul 

Del 9 al 30 de novembre Cuida’t les dents Vestíbul 

De l’1 de desembre al 31 de gener Els vents de l’Est 

Sala d’exposicions 

 

 
Nascuts per Llegir (0 a 3 anys) 
A les 11h, a la Sala de Petits Lectors (Àrea Infantil). Acti-
vitat familiar. Cal inscripció prèvia, quinze dies abans de 
la sessió. Places limitades. 
 
26 de setembre   Assumpta Mercader 
24 d’octubre    Mima Teatre 
21 de novembre  La Flaps 
28 de novembre  Eugènia González La Rosa 
19 de desembre    Clardelluna 
 

Hora del Conte per a menuts: infants d’1 a 4 anys La 
maleta de la Lili  
A les 18.15h a la Sala de Petits Lectors (Àrea Infantil). 
Cal inscripció prèvia, quinze dies abans de la sessió. 
Places limitades. 

6 d’octubre 
27 d’octubre 
10 de novembre 
15 de desembre 
 
Espai literari La maleta de Lili 
De 10h a 14 h, a la Sala de Petits Lectors (Àrea Infantil). 
Espai on descobrir el poder de la lectura.   

17 d’octubre 
14 de novembre 
12 de desembre 
 

Hora del Conte per a infants de 4 a 8 anys 
A les 18h, a l’Auditori. Cal inscripció prèvia, quinze dies 
abans de la sessió. Places limitades. 

 
23 de setembre   Rosa Fité 
21 d’octubre        Marta Esmarats 
18 de novembre  Cia. Homenots 
16 de desembre  Sandra Rossi 
 
 

ACTIVITATS INFANTILS ACTIVITATS STEAM 

Tallers creatius amb Montse Deza 

Els dissabtes a les 11h a l’Auditori 

3 d’octubre: Taller de cuina semifreda. 

7 de novembre: Taller d’artesania 

12 de desembre: Taller de cuina de Nadal 

 

Curs de coaching  “Amor Consciente” amb Eva Sán-
chez 

Els dimecres a les 18h a l’Auditori 

14 d’octubre  

4 de novembre 

25 de novembre 

 

Taller de cal·ligrafia creativa amb La Xàldiga 

Els dissabtes a l’Auditori 

17 d’octubre a les 11h. Cal·ligrafia amb plomes de ca-
nya de riu, o pinces d’estendre, per a infants de 7 a 12 
anys. 

24 d’octubre a les 10 h. Cal·ligrafia medieval amb plo-
mes metàl·liques, per a joves i adults a partir de 12 
anys. 

 

Taller de poesia “sofà i manta” amb Roser Amills 

Els divendres a les 18h a l’Auditori 

Del 6 al 27 de novembre 

 

Taller de teatre comunitari amb Creactiva Educadors 

Els dimarts a les 18h a l’Auditori 

Del 6 d’octubre fins al 24 de novembre 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONS 

FORMACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


