
programació
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Cursos, tallers i activitats

Carrer Xile 1-3 , 08191 Rubí
ateneu@ajrubi.cat | 935 887 473

@AteneuRubi
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Horari d’obertura:

dl. i dc. de 10 a 14 h
 dl. a dv. de 16 a 21.30 h

ds. de 10 a 13.30 h

www.ateneurubi.cat

cursos i tallers 
 SALUT I BENESTAR

Ioga, benestar corporal i mental
Fes salut practicant ‘hatha ioga’, seqüències de moviments 
que potencien la consciència corporal i augmenten el 
benestar general. 

GRUP MATÍ - Dimecres de 10 a 11 h
de l’1 d’octubre al 3 de desembre

GRUP TARDA - Dimarts de 19 a 20 h
del 30 de setembre al 2 de desembre

Ambdós a càrrec d’Elisabet Salazar
10 sessions | Preu: 20 € 

Tai-txi
De�nit com l’art de l’acció, es considera una pràctica de 
meditació en moviment on es treballen alhora aspectes 
d’harmonització corporal i mental.

Dilluns de 19 a 20.30 h
del 29 de setembre a l’1 de desembre

A càrrec d’Ivana Navarro
10 sessions | Preu: 30 € 

 GASTRONOMIA

Reposteria de tardor
Descobreix un munt de receptes realitzant plats i postres 
per llepar-se els dits: piruletes de xocolata i bombons, 
pastissos sense forn, panellets... i molt més!

Divendres de 18.30 a 20 h
del 3 al 24 d’octubre

A càrrec de Maria Ruiz
4 sessions | Preu: 12 €
*Hi haurà suplement de material 

 DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL

Dansa tribal
Practica aquesta dansa moderna que deriva d’in�uències 
orientals i que es fusiona amb altres disciplines escèniques.

Dimecres de 19 a 20 h
de l’1 d’octubre al 10 de desembre

A càrrec de Nadia Cisarova
10 sessions | Preu: 20 € 

Zumba, exercici i diversió
Fes exercici i diverteix-te posant-te en forma mitjançant 
coreogra�es amb ritmes llatins!

Dimecres de 20 a 21 h
de l’1 d’octubre al 10 de desembre

A càrrec de Nadia Cisarova
10 sessions | Preu: 20 € 

 ART I CREATIVITAT

Patchwork sense agulles
Aprèn aquesta tècnica fàcil i divertida amb la que podràs 
elaborar originals manualitats de patchwork sense costures.

Divendres de 18 a 20 h
del 7 al 28 de novembre

A càrrec de Mercè Herraiz
4 sessions | Preu: 16 € 

Restauració i reciclatge
Transforma i decora objectes quotidians, i dóna’ls-hi una 
nova oportunitat dins del mobiliari de la teva llar.

Dijous de 18.30 a 20.30 h
del 6 al 27 de novembre

A càrrec de Montserrat Viaplana
4 sessions | Preu: 16 € 

 ALTRES CONEIXEMENTS

Fotogra�a nocturna
Coneix les eines i tècniques adients per a la realització de 
fotogra�es nocturnes o amb poca llum.

Dimarts de 20 a 21 h
del 30 de setembre al 2 de desembre

A càrrec de Carles Mercader
10 sessions | Preu: 20 €
* Es combinaran classes teòriques a l’Ateneu amb sessions pràctiques a 
   diferents indrets de la ciutat.

 FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES

Iniciació a la informàtica
Inicia’t en l’ús de l’ordinador i el domini de les funcions 
bàsiques per desenvolupar-te en l’entorn interactiu.

Divendres de 17 a 19 h
del 3 al 24 d’octubre

A càrrec de Carles Serra
4 sessions | Preu: 16 € 

Fes un blog amb WordPress
Tens un projecte i vols que aquest tingui presència online? 
Aprèn a fer i gestionar els  teus continguts amb WordPress.

Dimarts de 19 a 21 h
del 14 d’octubre al 4 de novembre

A càrrec de Maria Sastre
4 sessions | Preu: 16 € 

Inicia’t al paquet Google
Treu pro�t de l’ampli ventall de possibilitats que ofereixen 
les diferents aplicacions de Google: recerca, gmail, maps, 
drive, calendar, YouTube, etc.

Dimarts de 18 a 20 h
de l’11 de novembre al 9 de desembre

A càrrec de Carles Serra
5 sessions | Preu: 20 € 

nivell

nivell

nivell

LinkedIn
Obre un per�l en aquesta xarxa professional i descobreix 
les possibilitats relacionals que ofereix en l’àmbit laboral. 

Divendres de 19 a 21 h
del 7 al 21 de novembre

A càrrec de Carles Serra
3 sessions | Preu: 12 € 

tastets de tardor 
Core dance, la dansa energètica
      A càrrec d’Ivana Navarro

Tècniques de comunicació amb PNL
      A càrrec de Manuela Berrocal

Aprèn a fer un moneder de feltre
      A càrrec de Mónica Salgado
      *Hi haurà suplement de material

Cromoteràpia: in�uència del colors
      A càrrec de Montserrat Viaplana

Tècniques de plani�cació del temps
      A càrrec de Marta Virtos

Expressió corporal creativa
      A càrrec d’Art Inquiets

25 de setembre
dijous   

2 d’octubre
dijous

16 d’octubre
dijous

30 d’octubre
dijous

7 de novembre
divendres

28 de novembre
divendres

19 h
20.30 h   

18.30 h
20.30 h

19 h
21 h

18.30 h
20.30 h

19 h
21 h

19 h
21 h

* Els tastets són activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia. Places limitades. 

Taller de farmaciola de natura

Drapet amb samarretes velles

Manteniment bàsic d’ordinadors
      

26 de setembre
divendres   

26 de novembre
dimecres

27 de novembre
dijous

18.30 h
20.30 h   

18.30 h
20.30 h

18.30 h
19.30 h

* Inscripcions als EcoTallers en clau de Re a través del Telèfon Verd 900 130 130 
  (936 999 801 si truqueu des d’un mòbil) o bé a través del correu inforesidus@ajrubi.cat 

Els EcoTallers en clau de Re són una iniciativa del Servei Educatiu 
de Residus per tal de fomentar el REciclatge, la REutilització, la 
REparació, la RE�exió i la REacció entre el conjunt de la ciutadania.

25 N

nivell activitats familiars 
Estampació de samarretes

Decoració de caixes

Fem castanyes i carbasses

Decorem pots amb sal de colors

Fem ninots articulats

11 d’octubre
dissabte   

25 d’octubre
dissabte   

31 d’octubre
divendres   

15 de novembre
dissabte   

29 de novembre
dissabte

11 h

11 h

17.30 h

11 h

11 h

La dinamització anirà a càrrec de Yasmina Capó.
* Les activitats familiars són activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia.
* Cal que els infants vinguin sempre acompanyats per una persona adulta.

 TALLERS PER A MARES i PARES

Treballem les emocions a través dels contes
Aquest taller donarà eines a mares i pares per treballar les 
emocions i ensenyar als nens i nenes a identi�car-les i 
gestionar-les de forma adient.

Dilluns de 19 a 21 h
del 6 al 27 d’octubre

A càrrec d’Ana Luna i Marta Virtos
4 sessions | Preu: 16 € 

Com posem límits?
Taller adreçat per donar algunes pautes bàsiques per 
treballar la conducta amb els nens i nenes.

Dijous 20 de novembre de 19 a 21 h

A càrrec d’Ana Luna i Marta Virtos
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

* Aquests tallers estan adreçats a mares i pares amb �lls menors de 10 anys. 

activitats de 
les entitats 

L’Associació d’Amics de l’Astronomia convida a 
persones interessades a realitzar observacions 
des de la torreta de l’Ateneu mitjançant el seu 
material tècnic i telescopis, així com també 
consultar arxius i recursos dels que disposen. 

Tots els 
divendres

21.30 h

CICLE DE CONFERÈNCIES                                   [divendres a les 19 h]

‘Misteris dels Templaris’ 
      A càrrec de Pere Bel

‘Entrant al camí sagrat de la realització’
      A càrrec de Isaac Jauli

‘Introducció al Agni - Ioga’
      A càrrec de Jesús Jurado

‘La fraternitat i la llibertat de pensament’
      A càrrec de Pere Clua

‘Contes de fades i evolució de la consciència’
      A càrrec de Mercè Alegria

‘Apunts sobre la S.Teosò�ca: inicis-actualitat’
      A càrrec d‘Àngels Torra

‘Primera part del problema del sexe’
      A càrrec de Montserrat Viaplana

Cloenda: ‘El contigut terapèutic de la música’
      A càrrec de Margarita López

5 de setembre
   

26 de setembre
 

3 d’octubre
 

17 d’octubre
 

7 de novembre
 

21 de novembre

12 de desembre
 

19 de desembre
 

CURS DE TEOSOFIA
Formació centrada en apropar els principis de la Teoso�a: 

Els dimarts 16 i 30 de setembre, 7 i 21 d’octubre, 
4 i 18 de novembre i 2 i 16 de desembre a les 17 h.

SESSIONS DE MEDITACIÓ

Els dilluns 8 de setembre, 6 d’octubre, 
3 de novembre i 1 de desembre a les 18.30 h.

Cicle de tertúlies de dones ‘TROBADES POSITIVES’

La �bromiàlgia
Trobada amb la doctora Susanna Tisler, 
experta en psicologia que parlarà de factors
positius per enfrontar-se a la �bromiàlgia.

L’autoestima
Trobada amb Montse Olaria, assistenta 
social que a través de texts i dinàmiques ens 
ajudarà a re�exionar vers la millora de la 
pròpia autoestima. 

El testament vital
Trobada amb l’Associació Dret a Morir
Dignament (DMD-CAT) qui ens parlaran 
sobre el testament vital.

23 d’octubre
dijous 19 h  

 6 de novembre
dijous 19 h

 
27 de novembre

dijous 19 h   

PREMIS  ‘2n CERTAMEN RELAT INSÒLIT’
Lliurament dels premis als/les guanyadors/es de la segona 
edició del ‘Certamen Relat Insòlit’. L’acte acollirà la presenta-
ció de la ‘1a Antologia de Dones Creatives del Vallès’, recull de 
les obres premiades en el 1r Certamen de Relat Insòlit.
L’activitat comptarà amb la participació del Grup de Teatre 
Corimbo, que realitzarà lectures teatralitzades de diversos 
passatges d’algunes dones amb notable rellevància històrica.

 Divendres 21 de novembre a les 19 h

Espai d’aprenentatge adreçat a persones que tinguin 
di�cultats per entendre, llegir i escriure en llengua castellana.  

GRUP D’ALFABETITZACIÓ

dilluns de 12 a 13 h 
dimecres de 10 a 11 h

A càrrec d’Olga Manjón
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

formació per 
a les entitats 

 ELABORACIÓ I REDACCIÓ DE MEMÒRIES

 FISCALITAT BÀSICA

 LA COMUNICACIÓ A LES ENTITATS

Formació adreçada a aprendre els criteris clau a l’hora 
d'elaborar una memòria, les funcions que aquesta compleix i 
els bene�cis que aporta al bon funcionament de les entitats. 

Dimecres 15 i dijous 16 d’octubre de 18.30 a 20.30 h

Es treballaran els aspectes legals i �scals bàsics relacionats 
amb l'activitat quotidiana de les entitats, per tal de situar-les 
al corrent del marc normatiu vigent d'una forma clara i útil.

Dimecres 19 i dijous 20 de novembre de 18.30 a 20.30 h

exposicions
‘Català, llengua d’Europa’ 
Producció: Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya
del 4 al 13 de setembre

‘Oro líquido. Tierra y gente de olivar’ 
Organitza: Coordinadora de Entitades Culturales Andaluzas 
                      de Rubí (CECAR)
del 17 al 27 de setembre
 

Aprofundirem en la rellevància de la comunicació en el teixit 
associatiu, quins han de ser els objectius comunicatius, com 
arribar  al públic potencial i quins són els espais o canals més
adients per a cada tipologia d'entitat.

Dilluns 15 i dimarts 16 de desembre de 18.30 a 20.30 h

Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia. Places limitades
Formacions a càrrec de Suport Associatiu.

 SOCIETAT TEOSÒFICA

 ASSOCIACIÓ KARAMBENOR

 ASSOCIACIÓ DE DONES CREATIVES DEL VALLÈS

 ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ASTRONOMIA -TRIA
OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES NOCTURNES

punts de trobada 

Espai de trobada informal on fer creacions amb trapillo, 
bescanviar  trucs, consells, noves idees i materials tot com-
partint l’estona del berenar amb altres amants d’aquesta 
moda basada en la creativitat i el reciclatge! 

TOTS ELS DILLUNS de 18 a 20 h 
A partir del dilluns 22 de setembre

Vols aprendre o practicar algun idioma? Domines i pots 
ensenyar-ne algun altre? Al banc dels idiomes trobaràs una 
parella lingüística amb qui conversar, practicar, aprendre i 
compartir una nova llengua! 

Aquesta és una iniciativa de l'Espai Jove Torre Bassas, la 
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler i l'Ateneu 
Municipal. Dirigeix-te a qualsevol d'aquests equipaments,  
demana més informació i apunta’t!

No domines el terreny informàtic o vols millorar el teu nivell 
practicant amb l'ordinador? Ets jove i voldries ajudar a 
altres persones a millorar el seus coneixements TIC?  

Vine a l'Espai Jove Torre Bassas o a l'Ateneu Municipal, 
informa't d'aquesta iniciativa i apunta't com a parella TIC!

 TRAPILLO LOVERS!

 BANC DELS IDIOMES

 PARELLES TIC (informàtica i noves tecnologies)

 ESPAI SALA NOBLE

La Sala Noble és l’espai interior més gran de l’Ateneu. 
Sempre que aquest no estigui reservat, la sala resta oberta 
a l’ús lliure de la ciutadania com a espai relacional on llegir, 
connectar-se a Internet, jugar amb els infants, etc.

Podeu consultar la disponibilitat setmanalment al web
www.ateneurubi.cat i al plafó d’informació.

altres serveis 
ESPAI D’ORDINADORS I CONNEXIÓ Wi-Fi 
Punt d’accés gratuït a Internet que pertany a la Xarxa de 
Telecentres de Rubí. També disposem de connexió Wi-Fi per si 
voleu portar el vostre dispositiu portàtil. Vine i registra’t!

      L’horari d’obertura de l’espai d’ordinadors és:
          - MATINS: Dilluns, dimecres i dissabtes de 10 a 13 h
          - TARDES: De dilluns a divendres de 16 a 21 h

PUNT D’INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA
Informa’t sobre els nostres serveis i activitats, entitats i associa-
cionisme, i altres esdeveniments socioculturals de la ciutat!

PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES 
Disposem d’un espai actiu d’intercanvi de llibres on podràs 
dona’ls-hi una nova vida i compartir amb altres usuaris la 
passió per la lectura. 

ESPAI D’EXPOSICIONS
La Sala Noble i el passadís central de l’Ateneu estan disponi-
bles per acollir exposicions d’entitats i artistes que vulguin 
mostrar el seu treball a la ciutadania. Vine i informa’t!

SEU, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ
L’Ateneu esdevé seu de diverses entitats rubinenques. 
Afegiu-vos i participeu a l’Ateneu!
Oferim assessorament i orientació a l’hora d’associar-se, en 
qüestió de registres, estatuts, subvencions, etc. 

CORRESPONDÈNCIA I ARMARIETS
Podeu sol·licitar disposar d’una bústia a l’Ateneu, on recollirem 
tota la vostra correspondència. Així mateix, disposem 
d’armariets per guardar el material i/o documentació que 
necessiteu.

CESSIÓ D’ESPAIS
Qualsevol entitat inscrita al Registre d’Entitats Ciutadanes 
(REC) de l’Aj. de Rubí podrà sol·licitar la cessió dels espais de 
l’Ateneu per a la realització d’activitats no lucratives.

Per a més informació:
ateneurubi.cat/cessio_espais.html

...per a entitats

Inscripcions
* Les inscripcions es faran únicament de forma presencial a 
l’Ateneu a partir del dimarts 16 de setembre a les 16 h. 

* Cada persona només podrà inscriure un màxim de dues 
persones inclosa a sí mateixa.

* Les inscripcions romandran obertes �ns a exhaurir places

* Els pagaments s’efectuaran mitjançant ingrés o transferèn-
cia bancària i cal que es faci entrega del resguard del paga-
ment en els 7 dies laborables a partir de la data 
d’inscripció, i en tots els casos, abans de l’inici de 
l’activitat. En cas contrari, la plaça no es considerarà ocupa-
da i s’atorgarà automàticament a una altra persona.

* La devolució de les quanties abonades no s’efecturarà en 
cap supòsit, excepte quan per causes imputables al servei de 
l’activitat no es porti a terme. En aquest cas, el preu pagat es 
retornarà d’o�ci a la persona interessada. L’abandonament 
del curs tampoc suposarà la devolució de l’import abonat.

* L’Ateneu Municipal es reserva el dret de suspendre alguna 
activitat a la qual no s’hagin inscrit un mínim de participants. 

ATENEU MUNICIPAL DE RUBÍ

Carrer Xile 1-3, 08191 Rubí (Barcelona)

935 887 473               ateneu@ajrubi.cat

facebook.com/lateneu.rubi

@AteneuRubi        #rubicity #entitatsrubi

L’Ateneu a les XARXES SOCIALS

Escaneja aquest codi QR amb el teu dispositiu 
mòbil, subscriu-te al butlletí de l’Ateneu i 
estigues al cas de tot allò que fem mes a mes!

D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B.

82
98

-2
01

3


