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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.

L’Ateneu també és conegut amb el
nom de Torre Riba o Torre Ezpeleta.
Fou construït l’any 1912 i és un
dels edificis més representatius
del Modernisme rubinenc; és un
emblema del patrimoni arquitectònic
de la ciutat. Va ser adquirit l’any 1983

L’Ateneu
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Ateneu Municipal de Rubí

per l’Ajuntament de Rubí amb el
compromís que es conservés com
a espai cultural.



Cursos i tallers
TALLER DE DIBUIX I PINTURA

Dilluns de 18.30 a 20.30 h
Del 28 de gener al 8 d’abril
Amb Isabel Carmona (Zisis), artista plàstica
11 sessions (22 h) | Preu: 55 €

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL

Dilluns de 19.30 a 21 h
Del 28 de gener al 8 d’abril
Amb Carles Mercader, fotògraf
11 sessions (16,5 h) | Preu: 41,25 €

CONSCIÈNCIA CORPORAL
I EDUCACIÓ POSTURAL

Dimarts de 10 a 11.30 h
Del 29 de gener al 9 d’abril
Amb Ivana Navarro, tècnica en PRL
11 sessions (16,5 h) | Preu: 41,25 €

TALLER DE CREACIÓ DE RETRAT

Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Del 29 de gener al 9 d’abril
Amb Isabel Carmona (Zisis), artista plàstica
11 sessions (22 h) | Preu: 55 €

MINDFULNESS I CREIXEMENT PERSONAL

Dimecres de 10 a 11.30 h
Del 30 de gener al 10 d’abril
Amb Montserrat Roma, psicòloga
10 sessions (15 h) | Preu: 37,50 €

Taller fotografia digital
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TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

Iniciació: dimarts de 18 a 20 h
Del 19 de febrer al 26 de març
Amb Alba Dalmau, escriptora

Nivell 2: dimecres de 17.30 a 19.30 h
Del 20 de febrer al 27 de març
Amb Carla Gràcia, escriptora
6 sessions (12 h) | Preu: 30 €

Cursos i tallers
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DE PROP. TALLER DE NARRACIÓ
DE PROXIMITAT

Dissabtes de 10.30 a 12.30 h
Del 23 de febrer al 30 de març
Amb Susana Tornero, narradora oral
6 sessions (12 h) | Preu: 30 €

INICIACIÓ AL MÓN DEL MONÒLEG
HUMORÍSTIC. APRENDRE A PARLAR
EN PÚBLIC

Dijous de 19 a 20.30 h
Del 7 de febrer a l’11 d’abril
Amb Jordi Carner, humorista
10 sessions (15 h) | Preu: 37,50 €

INICIACIÓ AL LLENGUATGE HTML I CSS

Dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 12 de febrer al 7 de març
Amb Javier Díaz, dissenyador gràfic
8 sessions (16 h) | Preu: 40 €



Activitats familiars
MÚSICA PER A LA PETITA INFÀNCIA

Seguint el fil dels concerts en família
de l’Auditori de Barcelona, us convidem
a gaudir de la música com a vehicle
per a treballar l’expressió, la creativitat
i l’educació emocional en les primeres
etapes vitals dels vostres infants.

SONETS DE JOGUINA

Dissabte 2 de febrer
1r torn:  a les 11 h
2n torn: a les 12 h

ELS NOUS COLORS DEL METALL

Dissabte 2 de març
1r torn:  a les 11 h
2n torn: a les 12 h

TALLER D’ENQUADERNACIÓ JAPONESA

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
Del 20 al 27 de febrer
Amb Mónica Salgado
2 sessions (4 h) | Preu: 10 €

TALLER D’ARDUINO

Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Del 12 de març al 4 d’abril
Amb Francesc Riera
8 sessions (16 h) | Preu: 40 €
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L’ORQUESTRA CIUTAT DE BARCELONA
BALLA RAVEL

Dissabte 30 de març
1r torn:  a les 11 h
2n torn: a les 12 h

Cadascuna de les sessions requereix
inscripció prèvia. Places limitades.
Activitats recomanades per a famílies
amb infants de 0 a 5 anys.
Tallers a càrrec de Musicològics

TEATRE PER A PETITA INFÀNCIA

Un tast d’espectacles teatrals de petit format
adaptats a l’experiència dels més petits.

TEMPS DE LLUM

Dissabte 16 de febrer a les 12 h
A càrrec de la Cia. Clardelluna
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants entre 1 i 5 anys

M’AGRADES IGUALMENT

Dissabte 23 de març a les 12 h
A càrrec de la Cia. Raig de sol
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants a partir de 3 anys

L’OBC balla Ravel
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EL MICO I LA TORTUGA

Dissabte 13 d’abril a les 12 h
A càrrec de la Cia. Cacauet
Espectacle recomanat per a famílies
amb infants a partir de 3 anys

Cadascun dels espectacles requereix
inscripció prèvia. Places limitades.
Hi col·labora: LabCreatiu

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.

COLOR, RITME I GEOMETRIA.
COMPONEM AMB PAUL KLEE

Dissabte 26 de gener a les 11.30 h

MÀSCARES AFRICANES. DESCOBRIM
L’ART AFRICÀ AMB PABLO PICASSO

Dissabte 23 de febrer a les 11.30 h

PINTEM LA MÚSICA. SIMFONIA DE COLORS

Dissabte 16 de març a les 11.30 h

Cadascuna de les sessions requereix inscripció
prèvia. Places limitades.
Activitat recomanada per a famílies
amb infants de 6 a 11 anys.
Tallers a càrrec Catàrtic

Temps de llum
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Art i creativitat
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Literatura
i pensament
BIZANCIO, LOS HEREDEROS DE ROMA

Conferència i presentació del llibre Herederos
de Roma
Dijous 24 de gener a les 19 h
‘Una trepidant història ambientada a l’imperi
romà de la zona d’Orient, en què
acompanyareu els seus protagonistes
per un dels períodes més emocionants
de l’antiguitat.’
A càrrec de Sergio Alejo Gómez, historiador
i escriptor autor de l’obra.
Ho organitza: Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí

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.

LA QUÍMICA DEL MOC

Dissabte 9 de febrer a les 11.30 h

LES CÚPULES DE LEONARDO

Dissabte 9 de març a les 11.30 h

COETS D’AIRE

Dissabte 6 d’abril a les 11.30 h

Cadascuna de les sessions requereix inscripció
prèvia. Places limitades.
Activitat recomanada per a famílies amb
infants de 6 a 11 anys
Tallers a càrrec d’Explorium
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TOMARSE LA PALABRA

El recent assaig del pensador rubinenc
Wenceslao Galán, Tomarse la palabra, traça
una mirada nova i àmplia sobre l’origen del
discurs humà, inscrita tant en l’espai de
la filosofia, les ciències socials, així com
en els debats més punyents del nostre món:
les assemblees d’afectats, el control de la
comunicació i del silenciament, el trastorn
del subjecte, la precarització de les vides,
entre d’altres aspectes.

El cicle ofereix un recorregut pautat
i estimulant sobre aquest territori en tres
sessions, amb la col·laboració d’algunes
veus singulars.

PARLAR PER BOCA PRÒPIA.
LLINDAR POLÍTIC I VIDA HUMANA

Divendres 22 de febrer a les 19 h

NINGÚ NO HI POT DIR RES

Divendres 15 de març a les 19 h

Tomarse la palabra

QUÈ SE N’HA FET, DEL MÓN? ESCLETXES,
DALTABAIXOS, RESSONÀNCIES

Divendres 12 d’abril a les 19 h

Cicle coordinat per Wenceslao Galán,
professor de filosofia a l’Institut Duc de
Montblanc de Rubí i a la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC).
Cadascuna de les temàtiques requereix
inscripció prèvia. Places limitades.
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LLIBRES PER VIURE MILLOR

Llegir ens enfronta al misteri de les coses
i ens ofereix la possibilitat d'aprendre allò
que no sempre es pot ensenyar. En aquest
cicle us proposem viatjar a través de la
literatura, el pensament i el debat conjunt
per diferents misteris ben presents a la nostra
quotidianitat.

SER UN MATEIX.
Tenir cura d’un mateix: ètica i llibertat

Viatge d’anada: dimecres 27 de febrer
de 18.30 a 20.30 h
Viatge de tornada: dimecres 13 de març
de 18.30 a 20.30 h

VIDA, EXISTÈNCIA I SENTIT.
Esperança i alteritat

Viatge d’anada: dimecres 27 de març
de 18.30 a 20.30 h
Viatge de tornada: dimecres 10 d’abril
de 18.30 a 20.30 h

Sessions a càrrec de Carme Serret, professora
de Filosofia, Antropologia i Ciències
de la Educació de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).
Cadascuna de les temàtiques requereix
inscripció prèvia. Places limitades.

Llibres per viure millor
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SEMINARI DONES I SOCIETAT

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí
impulsa un nou seminari amb veus de dones
referents en el camp de la ciència i de les
humanitats amb una perspectiva aplicada
a la nostra quotidianitat:

[1/3] ELS MICROORGANISMES,
UNA MAJORIA INVISIBLE

Dijous 10 de gener a les 18 h
A càrrec de Núria Gaju, professora del
Departament de Genètica i de Microbiologia
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).

[2/3] FEM CIUTATS PER A LA VIDA

Dijous 7 de febrer a les 18 h
A càrrec de Betlem Cañizar, professora
i consultora social especialitzada en
associacionisme, participació, feminisme
i polítiques d’igualtat d’oportunitats.

[3/3] MEDI AMBIENT I SALUT

Dijous 7 de març a les 18 h
A càrrec de Carme Valls, professora
i metgessa especialitzada en endocrinologia,
membre de l’ONG Centre d’Anàlisis
i Programes Sanitaris.

Aquest seminari requereix inscripció prèvia.
Places limitades.
Inscripcions a través del web
www.aularubi.cat o bé de manera presencial
a l’Ateneu Municipal.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí
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Música a l’Ateneu
CONTA’M UNA ÒPERA

Seguint el fil de la programació estable
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, us
convidem a conèixer el món de l’òpera amb
aquest cicle. Us explicarem diferents òperes
per a tots els públics: des dels que no heu
anat mai a veure’n ni escoltar-ne cap, fins als
amants de qualsevol dels autors de la història
de la música.

MADAMA BUTTERFLY

Dimarts 22 de gener a les 19 h

RODELINDA

Dijous 14 de març a les 19 h
Madama Butterfly

LA GIOCONDA

Dijous 11 d’abril a les 19 h

Sessions a càrrec de Maria José Anglés,
musicòloga.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places
limitades
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FEMPOP, EL FESTIVAL
QUE NO VOL EXISTIR

FemPop és un festival que neix amb la
voluntat de morir, un puny alçat contra la
desigualtat de gènere que regna a la indústria
musical. És per aquest motiu que enguany
Rubí serà una de les seus d’aquest festival
que decanta la balança cap al protagonisme
de la dona.

LIZ LAWRENCE (Regne Unit)

ELIZA SHADDAD (Sudan/ Escòcia)

AISHA BURNS (Estats Units)

Diumenge 10 de març

Consulta les propostes d’aquest festival
properament a rubi.cat/dona i a ateneurubi.cat
Ho organitza: Servei d’Igualtat de l’Ajuntament
de Rubí amb la col·laboració de Son Canciones

Festival FemPop
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SALA CLÀSSICA

La Sala Noble de l’Ateneu esdevé un escenari
íntim on aproximar-se a músiques antigues
i del gènere clàssic, i on, a més de gaudir
de l’audició, aprendre del context de les
peces interpretades i dels seus autors, posant
l’atenció al nostre patrimoni musical.

CARLOTA PORTA

Duet de piano i veu soprano
Divendres 15 de febrer a les 20 h

MARTA CASCALES

Recital de piano
Divendres 22 de febrer a les 20 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.

Marta Cascales
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6È CICLE DE JAZZ

L'Associació Jazz Rubí escull l’Ateneu
Municipal una temporada més com a
escenari del 6è Cicle de Jazz, amb una
programació estable d'actuacions en directe
amb l’objectiu de promoure, gaudir i acostar
la cultura del jazz.

CONCERT & JAM SESSION

Dissabte 19 de gener a les 20 h

CANNONBALL CREW

Dissabte 16 de febrer a les 20 h

CLAES MAGNET

Dissabte 16 de març a les 20 h

Totes les actuacions del 6è Cicle de Jazz
tenen entrada lliure i aforament limitat.
Ho organitza: Associació Jazz Rubí

Claes Magnet
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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.

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

LA GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT A LES
ENTITATS ESPORTIVES. PRESENTACIÓ
DE L’OFICINA DE CLUBS DE LA UNIÓ
DE FEDERACIONS ESPORTIVES
DE CATALUNYA (UFEC).

13 de febrer, de 18 a 21 h
Període d’inscripcions: del 21 de gener
a l’1 de febrer

COM INCORPORAR NOVES PERSONES
A LES JUNTES DIRECTIVES

19 i 26 de febrer, de 18 a 21 h
Període d’inscripcions: del 4 al 15 de febrer

PERSPECTIVA DE GÈNERE I MESURES
D’IGUALTAT PER A ASSOCIACIONS

13 de març, de 18 a 21 h
Període d’inscripcions: del 25 de febrer
al 8 de març
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STORYTELLING: UNA TÈCNICA
EFICAÇ PER COMUNICAR
ELS NOSTRES PROJECTES

2 i 4 d’abril, de 18 a 21 h
Període d’inscripcions: del 18 de març
al 5 d’abril

Per a formalitzar la inscripció cal enviar un
correu electrònic a l'adreça oase@ajrubi.cat.
Per a més informació, contacteu amb aquesta
adreça o bé a través del telèfon 935 887 473

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-hi!
Troba més informació a
ateneurubi.cat/projectes

PUNT D’ATENCIÓ DE L’AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE RUBÍ

Tots els dimecres de 18 a 19 h
Contacte: aularubi@aularubi.cat
Més informació a www.aularubi.cat
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí
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NITS D’OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES

Tots els divendres a les 21.30 h
Contacte: tri.a.astrorubi@gmail.com
Ho organitza: Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A Rubí

PUNT D’ATENCIÓ DEL PROJECTE
CAÇADORS DE TRASTETS

El segon i quart dilluns de cada mes
a les 19 h
Contacte: casadorsdetrastets@gmail.com
Ho organitza: Associació Ran de Terra

PUNT D’ATENCIÓ DE LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES CREATIVAS DEL VALLÈS

El segon dilluns de cada mes a les 19 h
Contacte: asociacion.amcv@gmail.com
Més informació a
mujerescreativas.blogspot.com
Ho organitza: Asociación de Mujeres Creativas
del Vallès

Aula d’Extensió Universitària

“Dimecres manetes”

20



Iniciatives i projectes
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ESPAI D’ATENCIÓ, SUPORT
I AJUDA ONCOLÒGICA

Contacte: rubi@oncolliga.cat
Més informació a www.oncolliga.cat
Ho organitza: Oncolliga Rubí

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Contacte: vxl.rubi@cpnl.cat
Més informació a www.vxl.cat
Ho organitza: Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) i Servei Local de Català
de Rubí

GRUPS D’ALFABETITZACIÓ
PER A PERSONES NOUVINGUDES

Ho organitza: Associació de Solidaritat i Ajuda
Veïnal (ASAV)

ESPAI ‘DIMECRES MANETES’

Servei d’assessorament i autoreparació de
petits aparells elèctrics i electrònics.
El quart dimecres de cada mes, de 18 a 21 h
a l’Ateneu
Contacte: inforesidus@ajrubi.cat
Més informació a www.rubi.cat/mediambient
Ho organitza: Servei Educatiu de Residus

PUNT PERMANENT D’INTERCANVI
DE LLIBRES

Disposem d’un petit punt permanent
d’intercanvi on podeu donar una nova vida
als llibres, practicar la cultura de l’intercanvi
i descobrir autèntics tresors.

TELECENTRE I ESPAI DE CONNEXIÓ WI-FI

Matins: de dilluns a dijous, i dissabtes
de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres
de 16 a 20:30 h
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Inscripcions
• El període d’inscripcions per als

cursos, tallers i activitats de la
programació d’hivern s’obriran
el dilluns 21 de gener 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,
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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 Xile, 1-3
08191 RubÌ (Barcelona)
Tel. 935 887 473

C/e: 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 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres 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.


