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Cursos i tallers
TXIKUNG I DANSA ENERGÈTICA
Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 8 de maig al 26 de juny
Amb Ivana Navarro
7 sessions (10,5 h) | Preu: 26,25 €

FOTOGRAFIA
Iniciació: dilluns de 20 a 21.30 h
Del 8 de maig al 19 de juny
Aprofundiment: dimarts de 20 a 21.30 h
Del 9 de maig al 20 de juny
Ambdós grups amb Carles Mercader
7 sessions (10,5 h) | Preu: 26,25 €
+ passejada fotogràfica

HATHA IOGA
Grup de matí 1: dimarts de 12 a 13.30h
Del 9 de maig al 20 de juny
Grup de matí 2: dijous de 10 a 11.30 h
De l’11 de maig al 22 de juny
Grup de tarda: dimarts de 20 a 21.30 h
Del 9 de maig al 20 de juny
Ambdós grups amb Elisabet Salazar
7 sessions (10,5 h) | Preu: 26,25 €

MEDITACIÓ I TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
Dimecres de 10 a 11 h
Del 10 de maig al 21 de juny
7 sessions (7 h) | Preu: 17,50 €
Amb Elisabet Salazar

TALLER DE PINTURA
Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Del 9 de maig al 20 de juny
Amb Xavier Espínola
12 sessions (24 h) | Preu: 60 €

BIJUTERIA AMB IMPRESSIÓ EN 3D
Dijous de 18.30 a 20.30 h
De l’11 al 25 de maig
Amb l’Associació Tangencial
3 sessions (6 h) | Preu: 15 €

INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ AMB ARDUINO
Dimarts de 19 a 20.30 h
Del 9 de maig al 20 de juny
Amb l’Associació Tangencial
6 sessions (9 h) | Preu: 22,50 €

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA  I A INTERNET
Dimarts de 17 a 19 h
Del 9 de maig al 20 de juny
Amb Carles Serra
6 sessions (12 h) | Preu: 30 €

INICIACIÓ EN OPEN DATA I LA
REUTILITZACIÓ DE DADES PÚBLIQUES
Dimecres de 18.30  a 20 h
17 i 24 de maig
Amb Joan Manel Sánchez
2 sessions (3 h) | Preu: 7,50 €

CREACIÓ DE LÀMPADES AMB ORIGAMI
Divendres 19 de maig
Amb Estela Moreno
1 sessió (3 h) | Preu: 7,50 €

VULL ATREVIR-ME A ESCRIURE. PER ON
COMENÇO?
Dijous 25 de maig de 18 a 21 h
A càrrec de Alba Dalmau, escriptora i gestora
cultural.
1 sessió (3 h) | Preu: 7,50 €

ELABORACIÓ DE COQUES DE SANT JOAN
Dijous 22 de juny de 19 a 21 h
Amb Maria Ruiz
1 sessió (2 h) | Preu: 4,5 €

FOTOGRAFIA SENSE CÀMERA
Cicle de fotografia analògica on s’aprendran
tres tècniques fotogràfiques on no és necessari
l’ús d’una càmera.

Taller 1: El fotograma
Dissabte 13 de maig de 10 a 13 h

Taller 2: La cianotípia!
Dissabte 20 de maig  de 10 a 13 h

Taller 3: El paper salat
Dissabte 27 de maig de 10 a 13 h
Preu: 7,50 €/ taller
Tallers a càrrec de Laia Sala

Xerrades, tertúlies,
presentacions
CONEIXEMENT I INTERCANVI SOBRE EL
TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)
Dimecres 26 d’abril a les 18 h
Amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació
sobre l’Autisme, l’activitat es dividirà en una
part informativa i en un espai d’intercanvi
d’experiències conduït per l’equip del Centre
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Rubí.

AFRONTAR LA MALALTIA AMB EQUILIBRI
EMOCIONAL
Dimecres 3 de maig a les 19 h
Les emocions juguen un paper fonamental en
el procés pel que passen les persones
diagnosticades de càncer, un aspecte de la
malaltia al que cal parar especial atenció.
A càrrec de Clàudia Massé, psicooncòloga.
Ho organitza: Oncolliga Rubí.

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROJECTE
‘GIVING TUESDAY’
Dimecres 17 de maig a les 19 h
El Giving Tuesday és un moviment global que
vol incentivar i multiplicar les bones accions
de les persones. Informa’t i participa de la
organització d’un dia que celebra l’acció de
donar el millor de tu als altres!
Ho organitza: Oriéntate en tu Voluntariado.

SEMINARI DE GRAFOLOGIA. LA SIGNATURA
COM A MARCA PERSONAL
Dimecres 31 de maig a les 18 h
La nostra escriptura és un acte molt personal
que comencem a dissenyar des de ben petits,
com a exercici d'individualitat, d'afirmació de
la nostra personalitat. Què transmetem amb
la nostra signatura?
A càrrec de Mª Cruz Barón, grafòloga i pèrit
cal·lígraf judicial

LES VEUS D'IDRISA
Dijous 22 de juny a les 22 h als jardins de
l'Ateneu.
Dia Mundial de les Persones Refugiades.
No tenim cap fotografia d'Idrissa. El seu cos
segueix desaparegut. La seva família, a Guinea,
sap que va morir sota custòdia policial al CIE
de Barcelona? La productora independent
Metromuster i la cantant Nakany Kanté donen
veu a Idrissa i reflexionen sobre el passat
colonial a Europa i el vigent racisme
institucional.

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/iniciatives

Nits d’observacions astronòmiques
Punt de trobada: tots els divendres a les 21.30 h
a l’Ateneu.
Ho organitza: TRI-A Associació d’Amics de
l’Astronomia.

Punt d’informació – Aula d’Extensió
Universitària de Rubí
Tots els dimecres fins al 21 de juny en horari
de 19 a 20 h, presencialment a l’Ateneu i també
al telèfon 630 756 073.
Ho organitza: Comissió gestora de l’Aula
d’Extensió Universitària de Rubí.

Punt d’orientació i assessorament en l’àmbit
del voluntariat
Els dijous 20 d’abril, 18 de maig i 15 de juny de
17 a 19 h.
Ho organitza: Oriéntate en tu Voluntariado.

Voluntariat per la Llengua
Punt d’informació i d’inscripcions del programa
Voluntariat per la Llengua.
Més informació a www.vxl.cat i a vxl.rubi@cpnl.cat.
Ho organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) i Servei Local de Català.

Espai ‘Dimecres manetes’
Servei d’assessorament i autoreparació de
petits aparells elèctrics i electrònics.
Més informació a rubi.cat/mediambient.
Dimecres 26 d’abril, 24 de maig i 28 de juny
de 18 a 21 h.
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus.

Grups de conversa Aprenem
Aprenentatge i pràctica d’idiomes amb petits
grups d’intercanvi lingüístic.Més informació a
aprenem.blog.cat i a aprenem.rubi@gmail.com

Grups d’alfabetització
Eines bàsiques per a la integració i el
desenvolupament personal en els codis
lingüístics de l’entorn quotidià.
A càrrec del col·lectiu de Dones Solidàries per
l’Alfabetització.
Hi col·labora: Àmbit de Ciutadania i Drets Civils.

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 permanent d’intercanvi de llibres
Porta un llibre que vulgueu intercanviar i
emporta-te’n un altre que vulgueu llegir. Dóna
una vida nova als llibres!

ateneurubi.cat

Exposicions
JOAQUIM CONCA. ‘IL·LUSTRACIONS DEL
MEDI NATURAL A LA RIERA DE RUBÍ’
Inauguració: divendres 21 d’abril a les 19 h
Mostra de les il·lustracions originals incloses
al panell informatiu del mirador del carrer
Cadmo amb la fauna i flora més
característiques de la riera de Rubí.
Del 21 d’abril al 20 de maig
Ho organitza: Servei de Medi Ambient.

ELS PERILLS DELS TRACTATS DE LLIURE
COMERÇ TTIP I CETA
Els tractats TTIP i CETA són acords comercials
protagonistes de l'agenda política internacional.
Aquesta mostra presenta diversos factors de
risc sobre les seves implicacions en relació
a diversos àmbits de la realitat quotidiana
de la ciutadania.
Del 22 de maig al 5 de juny
Ho organitza: Rubí Solidari

Activitats familiars
TALLERS DE ROBÒTICA FAMILIAR
Descobreix la robòtica educativa com a eina
potenciadora d'habilitats tècniques i creatives!

L'equilibri de les forces!
Dissabte 13 de maig a les 11 h

Pintar amb espurnes!
Dissabte 20 de maig a les 11 h

El ventilador
Dissabte 17 de juny a les 11 h

Sala clàssica
La Sala Noble de l’Ateneu esdevé un nou
escenari on aproximar-se a músiques antigues
i del gènere clàssic, on a més de la pròpia
audició, aprendrem del context dels seus autors
i de les peces interpretades tot atenent al
nostre patrimoni musical.

MÚSICA CLÀSSICA I POPULAR
A càrrec de Tono Blasi
Guitarra clàssica
Divendres 28 d’abril a les 20.30 h
Entrada lliure. Aforament limitat

CELLOBOE
A càrrec de Marta Vara i Edmon Bosch
Oboè i violoncel
Divendres 26 de maig a les 20.30 h
Entrada lliure. Aforament limitat

MARIDATGE MULTISENSORIAL
Tast de diferents caves a cegues amb
l’acompanyament de composicions
interpretades amb violoncel creades a propòsit
de cada producte.
A càrrec de Xavier Bassa (sumiller) i Edmon
Bosch (violoncel)
Dijous 15 de juny a les 20.30 h
Requereix inscripció prèvia. Places limitades.

4t Cicle de Jazz
Programació estable d'actuacions de jazz que
combinen el format de concerts a càrrec de
músics de l'escena jazzística del territori amb
jam sessions obertes a la participació ciutadana.

VICTORIJA PILATOVIK & MICHELE FABER
QUARTET
Jazz en estat pur amb calidesa vocal i
mestratge instrumental!
Dissabte 20 de maig a les 20 h

XVI JORNADES DE JAZZ A RUBÍ
Més informació i horaris properament a
ateneurubi.cat i a la programació de Festa
Major 2017!

Entrada lliure. Aforament limitat.
Ho organitza: Associació Jazz Rubí.

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

FORMACIÓ PER A ENTITATS

Decret regulador de les activitats d'educació
en el lleure en les quals participen menors
de 18 anys.
10 de maig de 19 a 21 h

Quines obligacions tenim com a membres de
la junta directiva?
23 i 25 de maig de 19 a 21 h

Claus per a captar més socis per a l’entitat
13 i 15 de juny de 19 a 21 h

Teatre sense
teatre
L’Ateneu esdevé enguany un dels escenaris
no convencionals de la 2a edició del Teatre
sense teatre, un festival que dóna el
protagonisme a les arts escèniques traient-les
dels seus escenaris habituals!

TERROR Y MISERIA EN EL PRIMER
FRANQUISMO
Obra de José Sanchís Sinistierra, premi nacional
de literatura dramàtica 2004
A càrrec de Cia. Esbarjo
Dissabte 10 i diumenge 11 de juny
Més informació i reserva d’entrades a la
programació del festival Teatre sense teatre
i al web rubi.cat/cultura. Aforament limitat.

CONCERTS PER A PETITA INFÀNCIA
Cicle de concerts adreçat a la petita infància
amb l’objectiu de proposar un espai per educar
l’oïda musical mitjançant l’estímul de la
curiositat i del treball sensitiu a través de la
música.

la Ferlandina
Violí barroc i viola de gamba
Dissabte 29 d’abril a les 12 h

Laura Marquino
Arpa
Dissabte 27 de maig a les 12 h

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


