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Dijous 1
a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat
Seminari (3)

Vinculada a:

Adherida a:

1r trimestre curs

«Cançons amb història, 75 anys cantant»

Commemoració del 75è aniversari de la Coral Sant
Jordi.
A càrrec de Gabriel Genescà; filòleg, escriptor i traductor. És cantaire des de fa molts anys de la Coral Sant
Jordi i ha format part de l’equip com a president, entre
altres càrrecs.
El 30 de novembre de 1947 un grup de joves inquiets
liderats per Oriol Martorell feien, sota el nom de Schola Sant Jordi, el primer concert al Centre Parroquial de
Rubí. Poc després s’anomenaria Coral Sant Jordi.

Amb el suport de:

A càrrec d’Elisenda Rentería Pérez, doctora en Demografia i investigadora Ramón y Cajal en el Centre d’Estudis Demogràfics.

Patrocinen:

Dimecres 14 a les 19 h, a la Biblioteca
Conferència

«Diversitats funcionals, capacitats diverses»

A càrrec de Josep M. Sanahuja, director del Centre
d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN).
Col·laboració amb els Amics de la UAB

Hi col·laboren:

Amics UAB
Autocars Franquesa
Magda Batlles
Biblioteca Mestre Martí Tauler
Bodegas Rosàs
Clínica Oftalmològica Rubí
Finques Colomer
Finques Vallhonrat, S.L.
Grup Fotogràfic El Gra
Diari de Rubí
Gestoria Capmany, SL

Gestoria Mir & Gràcia
Llibreria l’Ombra
Marga - Suite 601
Pastisseria Sant Jordi
Racó del Llibre
Ràdio Rubí
RubíTV.cat
Tot Rubí
Vila Activa
Vinalium

Dijous 15 ; trobada a les 10 h, al vestíbul de FGC,
o a les 11.30 h, a la plaça Poeta Boscà (darrere del Mercat
de la Barceloneta)
Visita cultural guiada

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Seminari trimestral

La música: llenguatge universal, gaudi per als sentits i molt més
A càrrec de Francesc Cortés, catedràtic de Musicologia; Mariona Sagarra i Trias, cantant i compositora, i Gabriel Genescà; filòleg, escriptor i traductor.
La música ens agermana i ens acompanya moltes
hores del dia a la ràdio, a la televisió, al mòbil i per
altres mitjans, i al cine, ascensors, sales d’espera, espectacles… acostumen a embolcallar-nos amb notes
musicals.
La música, sigui quina sigui, és el llenguatge que
s’entén a tots els racons del món.
Dies: 6 d’octubre, 3 de novembre i 1 de desembre
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Dilluns 26 a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat
Conferència

«Subirachs, un artista polifacètic» en
commemoració dels 60 anys de la rierada de Rubí.
A càrrec de Judit Subirachs Burgaya, doctora en Història de l’Art a la UB. Des del 2004 és la conservadora de
l’obra del seu pare, Josep M. Subirachs. Com a historiadora de l’art s’ha especialitzat en l’escultura del segle XIX
i començaments del XX i en l’obra de Josep M. Subirachs, ha participat en diversos congressos i col·loquis i ha
donat conferències arreu.
Dimecres 28 a les 19 h, a la Biblioteca
Conferència

Història de la Barceloneta.

Visita al barri de la Barceloneta i al moll de pescadors.
A càrrec d’en David Revelles, periodista.
Preu: a determinar (inclou el guia i el dinar)
Inscripcions: www.aularubi.cat (fins al 10 de desembre)
Places limitades: 20 persones

2022-2023
Seminari trimestral
La música: llenguatge
universal, gaudi per als
sentits i molt més

Dilluns 12 a les 18 h, a la Biblioteca
Conferència

«L’envelliment de la població i l’estudi de
les transformacions intergeneracionals»

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

Ateneu (c/ Xile, 1) - Tel. 681617587
aularubi@aularubi.cat - www.aularubi.cat
facebook.com/AEURubi
twitter.com/AEURubi - instagram.com/AEURubi

«Cinc-cents anys de la primera volta al
món»
A càrrec de Bernat Hernández, professor d’Història
d’Amèrica del Departament d’Història Moderna de la UAB.
Col·laboració amb els Amics de la UAB
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Assemblea anual de socis
Dimarts 4 a les 18 h, al pati de l’Ateneu
Festa d’inauguració del curs 2022-2023

«Paraules i música»

A càrrec d’Enric Larreula; escriptor, llicenciat en Filologia
Catalana, professor universitari i il·lustrador. L’any 2021 se
li va atorgar la Creu de Sant Jordi. Actualment és membre
de la nostra Aula.
I actuació del grup The Black Birds (quartet vocal nascut
a Barcelona i integrat per Joan Baptista Sans, Francesc
d’Assís Pagès, Francisco Villas i Jordi Boltes (actual director de la Coral Obrador de Rubí), que ens oferirà un
concert a capella basat en l’essència energètica dels espirituals negres i el gòspel actual, melòdic i vibrant.

Dijous 6
a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat
Seminari (1)

«Música: diàleg entre les arts»

A càrrec de Francesc Cortés, catedràtic de Musicologia a la UAB. La seva recerca s’orienta cap a la música
lírica; l’estudi de la música dins la societat de l’espectacle; l’anàlisi de les músiques i les identitats, i les relacions
entre la creació musical, la literatura i altres llenguatges
artístics.

Dilluns 10 a les 18 h, a la Biblioteca
Documental (cinema) i col·loqui

L’escriptor d’un país sense llibreries
Sessió de cinema en el marc del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya.
Hi entrem acompanyats de l’escriptor més traduït del país,
Juan Tomás Ávila Laurel, que des del 2011 viu refugiat a
Sant Cugat del Vallès.
Col·loqui posterior amb la participació del director Marc
Serena i de l’escriptor Juan Tomás Ávila Laurel.
Guinea Equatorial es va independitzar d’Espanya fa 50 anys
i ara s’ha convertit en un dels països més aïllats d’Àfrica,
sotmès a la dictadura de Teodoro Obiang, la més longeva
del món.
Dijous 13 ; trobada a les 9 h, al vestíbul de FGC de
Rubí, o a les 11.30 h, a l’entrada de l’Espai (c/ Batista, 6)
Visita cultural guiada (matinal)

Espai Subirachs (museu)

En aquest museu repassarem la trajectòria d’aquest artista
tan polifacètic on, a més d’escultures de diferents materials
(terracota, bronze, ferro, fusta, pedra, marbre, etc.), també
s’hi exposen esbossos, dibuixos, gravats, litografies, cartells,
pintures, joies i medalles.
Després visitarem el cementiri de Poblenou, on els diferents
panteons i els personatges que hi ha enterrats en ajudaran
a conèixer la Barcelona del segle XIX.
Dinar a Kuletos Restaurant, Poblenou
Preu: 28 € socis, 34 € no socis (inclou entrada al museu i
dinar)
Inscripcions: www.aularubi.cat (fins al 10 d’octubre)
Places limitades: 30 persones
Dilluns 17 a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat
Conferència

«Impacte dels compostos plastificants en
la salut humana i el medi ambient»

A càrrec d’Ethel Eljarrat Esebag, doctora en Ciències
Químiques per la UB. Actualment és investigadora científica a l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua
(IDAEA) - Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) a Barcelona.
Amb la col·laboració del Consell Superior d’Investigacions
Científiques de Barcelona (CSIC).

Dimecres 26 a les 19 h, a la Biblioteca
Conferència

Dilluns 7 a les 18 h, a la Biblioteca
Conferència

A càrrec de Francesc Cortés, professor d’Història de
l’Òpera de la UAB.
Col·laboració amb els Amics de la UAB

A càrrec de Jordi Verdú Tirado; rubinenc, professor del
Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes de la UAB i director del Centre de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social.
Després de finalitzar la seva tesi doctoral, en Jordi Verdú
ha desenvolupat la seva carrera
investigadora en institucions com l’European Spallation
Source o la Universitat Politècnica Federal de Laussane.
L’economia circular és el nou sistema econòmic i social
que busca produir béns i serveis aprofitant els recursos i
els avenços tecnològics, tot reduint el consum de matèries
primeres, aigua i fonts d’energia. En aquesta conferència
ens plantejarà la relació existent entre l’economia circular
i la tecnologia.

«Òpera: d’on ve i cap on va»

Dijous 27 ; sortida a les 7.30 h, a l’Escardívol
Visita cultural guiada

Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera
El Museu Memorial de l’Exili (MUME) és un centre d’interpretació ubicat a la Jonquera dedicat a recordar els exilis provocats
per la Guerra Civil espanyola, amb l’objectiu de dedicar un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica.
Farem la visita guiada als diferents espais del Museu, que
s’inicia fent referència a la dimensió universal del fenomen
de l’exili per, tot seguit, passar a explicar l’exili de 1939.
En acabar anirem cap a la població de la Vajol, localitat que
juntament amb Agullana i la Jonquera van ser les darreres
localitzacions del govern de la Generalitat, on trepitjarem
alguns dels indrets històrics d’aquell maleït exili.
Preu: 63 € socis, 75 € no socis (inclou bus, visites, guies i
dinar)
Inscripcions: 747 Viatges (fins al 22 d’octubre)
Places limitades: 40 persones

«Reptes de l’economia circular»

Dilluns 14 a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat
Conferència

«Llums i ombres de la nostra dansa, en el
centenari de l’Esbart Dansaire de Rubí»

A càrrec de Josep Fornés; antropòleg, museòleg i escriptor català.
Dijous 17 ; Trobada a les 9 h, a l’Escardívol
Visita cultural guiada

Manresa, Cor de Catalunya.
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Dijous 3
a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat
Seminari (2)

«El món de la veu i els colors»

A càrrec de Mariona Sagarra i Trias, cantant i compositora. Titulada superior de Música de l’Escola Superior de
Música de Catalunya i llicenciada en Història de l’Art per
la UB.
La veu, la creació, el piano i la poesia són la base del seu
treball artístic envers la investigació de les noves possibilitats de la veu, ja sigui amb elements electroacústics, multiefectes o simplement polifonies vocals i cançó.

Coneixerem aquesta ciutat fent un recorregut per la Basílica de la Seu, el nucli històric, el carrer del Balç i la part
més modernista de la ciutat. Dinarem al restaurant del
emblemàtic teatre Kursaal, també visitarem la cova de
Sant Ignasi, remodelada el 2021.
Preu: 60 € socis, 72 € no socis (inclou bus, visites, guies i
dinar)
Inscripcions: Viatges Franquesa (fins al 12 de novembre)
Places limitades: 40 persones
Dilluns 21 a les 18 h, a la Biblioteca
Conferència

«Conflicte Ucraïna-Rússia»

A càrrec de Manel Alias Tort; periodista, llicenciat en
Comunicació Audiovisual per la UAB i postgrau en Videoperiodisme ENG per la Universitat Pompeu Fabra. El
2022 va ser un dels enviats especials de TVC per cobrir la
invasió russa d’Ucraïna.

