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                                                                                               Cursos i tallers 
 

• Taller de risoteràpia 
Setmana de la Gent Gran 2017 
1r grup: divendres 22 de setembre a les 17.30h 
2n grup: dimecres 27 de setembre a les 17.30h 
Amb Mari Luz Lurbe 
Activitat gratuïta.  
Inscripcions a través del correu electrònic jdl@ajrubi.cat, a través del telèfon 935 
887 070 ext.4111 o a l’Ateneu Municipal. 
Ho organitza: Servei de Ciutadania i Drets Civils. 
 

• Hatha ioga 
Grup de matí: dijous de 10 a 11 h 
Del 28 de setembre al 15 de desembre 
Grup de tarda: dimarts de 20.30 a 21.30 h 
Del 3 d’octubre al 12 de desembre  
Amb Elisabet Salazar 
11 sessions (11 h) | Preu: 27,50 € 
 

• Mindfulness i meditació pràctica 
Dimecres de 10 a 11.30 h 
Del 4 d’octubre al 13 de desembre 
Amb Montserrat Roma 
9 sessions (13,5 h) | Preu: 33,75 € 
 

• Consciència corporal i educació postural 
Dilluns de 19.30 a 21 h 
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre 
Amb Ivana Navarro  
11 sessions (16,5 h) | Preu: 41,25 € 
 

• Fotografia digital 
Iniciació: dilluns de 20 a 21.30 h 
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre 
Aprofundiment: dimarts de 20 a 21.30 h 
Del 3 d’octubre al 12 de desembre 
Amb Carles Mercader 
11 sessions (16,5 h) | Preu: 41,25 € 
 

• Fotografia nocturna 
Dimecres de 20 a 21.30 h 
Del 8 al 29 de novembre 
Amb Carles Mercader 
4 sessions (6 h) | Preu: 15 € 
 

• Troba el teu traç. Taller de les tècniques del dibuix. 
Dimarts de 19 a 21 h 
Del 3 d’octubre al 12 de desembre 
Amb Xavier Espínola 
11 sessions (22 h) | Preu: 55 € 

mailto:jdl@ajrubi.cat
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• Manteniment d’ordinadors 

Dimarts 26 de setembre 
De 18.30 a 20 h 
EcoTaller en clau de Re 
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus 
 

• Què ens ensenya la grafologia? Principis bàsics i aplicacions. 
Dijous de 18.30 a 20.30 h 
Del 2 al 30 de novembre 
Amb Mª Cruz Barón 
5 sessions (10 h) | Preu: 25 € 

 
• Recerca a Internet i gestió del correu electrònic 

Dilluns i dimecres de 16:30 a 18.30h 
Del 16 al 25 d’octubre 
Amb Carles Serra 
4 sessions (8 h) | Preu: 20 € 
 

• Participa a les xarxes socials amb Facebook 
Dilluns i dimecres de 16:30 a 18.30h 
Del 6 al 15 de novembre 
Amb Carles Serra 
4 sessions (8 h) | Preu: 20 € 
 

• Introducció a l’ús de dispositius mòbils (telèfons mòbils i tauletes) 
Dilluns i dimecres de 16:30 a 18.30h 
Del 20 al 29 de novembre 
Amb Carles Serra 
4 sessions (8 h) | Preu: 20 € 

 
• Elaboració de panellets de Castanyada 

Dimecres 25 d’octubre  
De 18.30 a 20.30 h 
Amb Maria Ruiz 
1 sessió (2 h) | Preu: 5 € 
 

______________________________   Xerrades, tertúlies i presentacions 
 

• Les falles pirinenques 
Dilluns 4 de setembre a les 19.30 h 
Festa Major de Sant Roc 2017 
La baixada de falles del Pirineu, el tradicional descens amb torxes enceses des de 
la muntanya coincidint amb el solstici d’estiu és, des de 2015, Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat acreditat per la UNESCO.  
A càrrec de Xavier Farré, fallaire de Llesp, doctor en geografia i expert en el món 
fallaire. 

 
• Presentació del llibre ‘Sol(s). Diari d’un jove tancat en un orfenat (1931-1945)’ 

Dijous 28 de setembre a les 19.30 h 
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Un diari aterrador i ferotge, i a voltes tendre i sublim, escrit per Joan Capmany als 
17 anys just després d’abandonar l’orfenat Ribas, on va viure durant períodes de 
República, Guerra Civil i dictadura franquista.   
A càrrec de Rosa Capmany, filla de l’autor del diari, Joan Capmany, i autora de la 
transcripció del manuscrit. 
Ho organitza: Centre d’Estudis Rubinencs.  
 

• La importància d’envellir de manera sana 
Dilluns 2 d’octubre a les 10 h 
Setmana de la Gent Gran 2017 
Recomanacions per afrontar l'envelliment de manera saludable i positiva, com viure 
millor, amb una bona qualitat de vida i el màxim benestar.  
Hi col·labora: CAP Rubí - Mútua de Terrassa.  

 
• Presentació del documental ‘Trencant mites entre generacions’ 

Dimarts 3 d’octubre a les 17.30 h 
Setmana de la Gent Gran 2017 
Amb motiu de la commemoració del Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional, 
aquest documental recull el testimoni del treball conjunt entre el Consell de la 
Infància i Adolescència i el Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí, una 
experiència que trenca mites i prejudicis entre generacions. L’activitat serà 
acompanyada per una actuació musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música 
Pere Burés.  
Hi col·labora: Consell de la Infància i l’Adolescència, Consell Consultiu de la Gent 
Gran de Rubí i Escola Municipal de Música Pere Burés.  
 

• I tu, dones vida? El Banc de Sang i de Teixits 
Dijous 30 de novembre a les 19 h 
Giving Tuesday 2017 
L’exercici de donació altruista és l’única via d’aconseguir sang i teixits per al 
tractament de persones malaltes. Quines donacions es poden fer? Descobreix-lo en 
el marc del Giving Tuesday, i dóna vida a través de la unitat mòbil que participarà 
de la jornada!  
A càrrec del personal tècnic del Banc de Sang i de Teixits. 
Hi col·labora: Oriéntate en tu voluntariado i Banc de Sang i de Teixits.  
 

• Després del terratrèmol. Nepal 2015. 
Divendres 1 de desembre a les 19 h 
Giving Tuesday 2017 
El 25 d’abril del 2015 el Nepal va patir un terratrèmol de 7,8 Mw, deixant milers de 
morts i un paisatge catastròfic. Quina és la realitat actual? Com podem ajudar a 
recuperar les zones devastades i els models de funcionament anteriors a la 
tragèdia?  
A càrrec de Pep Masip, bomber de rescat i infermer d’emergències participant en 
la resposta humanitària al territori en diverses ocasions. 
Hi col·labora: Oriéntate en tu voluntariado i Rubí Solidari.  
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                                                           Aula d’Extensió Universitària de Rubí 

> Curs d’història local rubinenca 
Formació a càrrec d’historiadors locals especialitzats en la història de Rubí, on al llarg de 
les sessions es repassaran els diferents períodes històrics, des de els seus orígens fins el 
Rubí més actual. 

5 sessions | Preu: 35 € (no socis)| 30 € (socis de l’AEUR) 
Totes les sessions d’aquest curs es duran a terme a l’Ateneu Municipal. 

• Sessió 1/5:  L’edat antiga 
Dijous 7 de setembre a les 18 h 
A càrrec de Jordi Vilalta, llicenciat en Història i Diplomat en Arqueologia Hispànica, 
responsable del butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre 
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER).  
 

• Sessió 2/5:  L’edat moderna  
Dijous 5 d’octubre a les 18 h 
A càrrec de Lluís García, historiador membre de l’Associació Cultural Sant Galderic i 
del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre d’Estudis Rubinencs 
(GCMR-CER). 
 

• Sessió 3/5:  El segle XIX 
Dijous 2 de novembre a les 18 h 
A càrrec de Jaume Parras, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i 
Máster en Història Moderna i Contemporània, membre del Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí i el Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER). 
 

• Sessió 4/5:  El segle XX 
Dijous 14 de desembre a les 18 h 
A càrrec d’Eduard Puigventós, doctor en Història Contemporània i Màster en 
Història Comparada, membre del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i el 
Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER). 
 

• Sessió 5/5: Història recent 
Dijous 11 de gener de 2018 a les 18 h 
A càrrec de Ramón Batalla, professor i doctor en Història, membre del Grup de 
Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER). 
 

> Visites culturals 
• ‘La Model ens parla: 113 anys, 13 històries’ 

Xerrada: dimecres 20 de setembre a les 18 h a l’Ateneu Municipal 
A càrrec de Carles Vallejo, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics.  
1r grup de visita: dijous 21 de setembre a les 18.15h  
2n grup de visita: divendres 29 de setembre a les 13.15 h 
 
Punt de trobada: davant de la presó de La Model (carrer d’Entença 155, Barcelona). 
Sortides des de Rubí: dijous 21 de setembre a les 17h (1r grup) i divendres 29 de 
setembre a les 12 h (2n grup) a l’estació de Rubí dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). 
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Activitat gratuïta. Requereix inscripció prèvia. 
 

• ‘El Quixot i Barcelona. El barri jueu’ 
Xerrada: dimecres 18 d’octubre a les 18 h a l’Ateneu Municipal 
A càrrec de David Revelles, periodista i escriptor, professor del Màster de 
Periodisme de Viatges de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Visita: dijous 19 d’octubre a les 10.30 h 
 
Punt de trobada: davant de la Catedral de Barcelona (Pla de la Seu s/n, Barcelona).  
Sortida des de Rubí: el dijous 19 d’octubre a les 09.30 h a l’estació de Rubí dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
 
Preu: 25 € (no socis) | 20 € (socis de l’AEUR). No inclou el transport. 
 

• ‘La maçoneria i la seva petjada a Barcelona’ 
Xerrada: dimecres 15 de novembre a les 18 h a l’Ateneu Municipal 
A càrrec de David Revelles, periodista i escriptor, professor del Màster de 
Periodisme de Viatges de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Visita: dijous 16 de novembre a les 10.30 h 
 
Punt de trobada: davant de la Catedral de Barcelona (Pla de la Seu s/n, Barcelona). 
Sortida des de Rubí: el dijous 16 de novembre a les 09.30 h a l’estació de Rubí dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
 
Preu: 25 € (no socis) | 20 € (socis de l’AEUR). No inclou el transport. 

> Conferències  
• El modernisme i Puig i Cadafalch. La memòria d’una època. 

Conferència inaugural. Dilluns 25 de setembre a les 18 h. 
A l’auditori del Museu Municipal Castell (MMUC) . 
A càrrec de Muntsa Lamúa, professora d’història de la Universitat de Barcelona, i 
presidenta de l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de 
Catalunya (AFOPA). 
 

• Dona, salut i qualitat de vida 
Dijous 26 d’octubre a les 18 h 
A càrrec de Carme Valls,metgessa col·laboradora de l’ONG Centre d’Anàlisi i 
Programes Sanitaris (CAPS). 
 

• 100 anys de la Gran Guerra (1917-1918). L’impacte a Catalunya dels canvis del 
món. 
Dilluns 27 de novembre a les 18 h 
A càrrec de Joan Botella, catedràtic de Ciència Política i degà de la Facultat de 
Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 

• El comerç i el Nadal. El malbaratament d’aliments. 
Dilluns 18 de desembre a les 18 h 
A càrrec de Daniel Jiménez, especialista en sanitat i tecnologia dels aliments, i de 
Paco Muñoz, geògraf i Màster en Economia i Medi Ambient.  
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> Curs ‘La música i el seu entorn’ 

A través de la música es farà un recorregut a través de la història on es trobaran punts en 
comú amb les diferents arts, com la pintura, la literatura o l’arquitectura, descobrint el com 
i el perquè de l’evolució de la música de la mà de l’audició de peces de diferents 
compositors. 

Tots els dimecres de 15.30 a 17h a l’Escola Municipal de Música Pere Burés. 
Preu: 20 €/mes 
Formació organitzada en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música Pere Burés. 
 
Inscripcions a les activitats de l’Aula d’Extensió Universitària 
• Els cursos i les visites culturals organitzades per l’AEUR requereixen inscripció prèvia. 

Places limitades. 
• Les inscripcions es poden realitzar a través del web www.aularubi.cat, o bé 

presencialment a l’Ateneu Municipal, preferentment els dimecres de 18 a 19h al espai 
d’atenció de l’AEUR. 

• En el cas del curs ‘La música i el seu entorn’, les inscripcions i els pagaments s’hauran 
de realitzar directament a l’Escola Municipal de Música Pere Burés (c/Joaquim Blume 
28, Complex Cultural l’Escardívol.  

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

_____________________________________________Activitats familiars 

• Aventures pirates! 
Espectacle familiar. 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere 
Dissabte 25 de novembre  a les 11 h 
A càrrec de Trama Cultura 

• Llibres il·legibles 
Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional 
Dissabte 2 de desembre a les 11 h 
A càrrec de E-Art 

> Robòtica familiar 
La robòtica educativa planteja reptes interdisciplinaris que resoldrem jugant en família 
potenciant les habilitats tècniques i creatives a través del joc.  

• Els reptils. Cocodril o caiman? 
Dissabte 7 d’octubre  a les 11 h 

• Coneix a Leonardo Da Vinci, el geni dels invents 
Dissabte 4 de novembre  a les 11 h 

• Milo, el vehicle espacial i científic 
Dissabte 11 de novembre  a les 11 h 

Cadascuna de les sessions de robòtica familiar requereixen d’inscripció prèvia. Places 
limitades 

http://www.aularubi.cat/
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Activitat recomanada per a famílies amb infants de 6 a 11 anys. 
Tallers a càrrec de Inventem, play & learn. 

> Música per a petita infància 
La música és un poderós vehicle per a treballar l’expressió i la creativitat en les primeres 
etapes vitals, i un element imprescindible en l’educació emocional dels infants!  

• Els sons del mar 
Dissabte 21 d’octubre  a les 11.30 h 

• Els sons de la terra 
Dissabte 18 de novembre a les 11.30 h 

• Els sons del cel 
Dissabte 16 de desembre  a les 11.30 h 
 

Cadascun dels tallers de música en família requereixen inscripció prèvia. Places limitades. 
Activitat recomanada per a famílies amb infants de 0 a 5 anys. 
Tallers a càrrec de Musicològics. 
 
         __                                                                   _______5è Cicle de Jazz 

L'Associació Jazz Rubí pren novament l'Ateneu Municipal com a escenari del 5è Cicle de 
Jazz,  amb una programació estable d'actuacions en directe amb l’objectiu de promoure, 
gaudir i acostar la cultura del jazz! 
 

• Michele Faber Trio ft. Viktorija Pilatovic 
Dissabte 21 d’octubre a les 20 h 

 
• Jazz Rubí Project 

Dissabte 18 de novembre a les 20 h 
 

• D&GO Jazz Manouche 
Dissabte 16 de desembre a les 20 h 
 

Totes les actuacions del 5è Cicle de Jazz tenen entrada lliure i aforament limitat. 
Ho organitza: Associació Jazz Rubí. 
 
                                                                                    ______  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 gaudir de l’audició, aprendrem del context de les peces 
interpretades i els seus autors atenent al nostre patrimoni musical. 

 
• AcordCello 

A càrrec de Marc Jiménez i Edmon Bosch 
Duet d’acordió i violoncel 
Divendres 27 d’octubre a les 20.30 h 
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• The Voice of the Viol 
A càrrec de Fernanda Sánchez i Anna Casademunt  
Duet de veu soprano i viola de gamba 
Divendres 24 de novembre a les 20.30 h 
 

• Meditacions festives 
A càrrec d’Oriol Romaní 
Clarinet 
Divendres 22 de desembre a les 20.30 h 
 

Totes les actuacions de la Sala Clàssica tenen entrada lliure i aforament limitat. 
L’accés a la Sala Clàssica s’obrirà 15 minuts abans de l’actuació. Es prega puntualitat. 

 
                                                                                         _____  Exposicions  

 
• Festes del foc al Pirineu 

La celebració de la festa de les falles dels Pirineus és en l’actualitat un dels màxims 
exponents del patrimoni cultural de la serralada pirinenca i constitueix, per tant, un 
element cultural que aplega pobles i valls dels Pirineus en una gran celebració de 
caràcter transfronterer, un Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 
Festa Major de Sant Roc 2017 
Del 4 al 23 de setembre  
Inauguració: dilluns 4 de setembre a les 19h 
Producció: Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural. 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. 
 

• L’art és poder (2a edició): Mostra dels treballs manuals d’en Miquel Galofré Pascual 
Setmana de la Gent Gran 2017 
Del 25 al 30 de setembre 
Inauguració: dilluns 25 de setembre a les 18h 

                          _                           Oficina d’Atenció i Suport a les Entitats  

L’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 10a 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 
• Mesures de seguretat en espectacles públics i activitats recreatives 

18 d’octubre de 18 a 21 h 
 

• Impulsar el voluntariat a la nostra entitat. Per on començar? 
7, 9 i 14 de novembre de 19 a 21 h 
 

• Com abordar els conflictes a les entitats i associacions 

mailto:oase@ajrubi.cat
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12, 14 i 19 de desembre de 19 a 21 h 

_______________________________________       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/iniciativesiprojectes 
 

• Aula d’Extensió Universitària de Rubí 
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí és una associació sense ànim de lucre de recent 
constitució que té l’objectiu de difondre la cultura a la gent gran de la ciutat de Rubí, 
dins l’àmbit universitari, gràcies a la tutela de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). 
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 a les 21.30 h a l’Ateneu. 
Ho organitza: Associació d’Amics de l’Astronomia TRI-A Rubí. 

 
• 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. 

 
• Punt permanent d’intercanvi de llibres 

A l'Ateneu ens agrada incentivar i apropar la lectura a la ciutadania, així com fomentar 
la cultura de l'intercanvi en llibres que poden servir de recurs per algú altre. Disposem 
d’un petit punt permanent d’intercanvi on podeu donar nova vida als llibres!   

• Punt d’orientació i assessorament en l’àmbit del voluntariat 
Has pensat mai en fer voluntariat? L’entitat Oriéntate en tu voluntariado ofereix un 
servei d’orientació que et permetrà contactar amb projectes i xarxes de voluntariat! 
Podeu concertar cita a través del correu orientatentuvoluntariado@gmail.com 
Més informació a www.orientatentuvoluntariado.com 
Ho organitza: Oriéntate en tu voluntariado. 
 

• Espai de suport i ajuda oncològica 
Espai d’atenció psicosocial a la persona diagnosticada d’una malaltia oncològica i a la 
seva família durant tot el procés de la malaltia. 
Més informació a www.oncolliga.cat | c/e: rubi@oncolliga.cat 
Ho organitza: Oncolliga Rubí. 

 
• Espai ‘Dimecres manetes’ 

Servei d’assessorament i autoreparació de petits aparells elèctrics i electrònics.  

http://www.aularubi.cat/
mailto:aularubi@aularubi.cat
http://www.vxl.cat/
mailto:orientatentuvoluntariado@gmail.com
http://www.orientatentuvoluntariado.com/
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Més informació a www.rubi.cat/mediambient 
27 de setembre, 25 d’octubre, 22 de novembre i 27 de desembre de 18 a 21 h. 
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus.  

• Telecentre i espai de connexió Wi-Fi 
Espai orientat al desenvolupament de processos d’alfabetització digital, l’accés a les 
noves tecnologies i les activitats relatives a la cultura digital. 
Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes de 10 a 13h. 
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20:30h. 
 

                     
            _                                                                Ateneu Municipal de Rubí  

 
Carrer Xile 1-3 
08191 Rubí (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 14 h, i dissabtes de 10 a 13.30h. 
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 21.30 h 
 

http://www.rubi.cat/mediambient
mailto:ateneu@ajrubi.cat
http://www.ateneurubi.cat/
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