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Rosa Maria Andrés, 
presidenta

Quan ens vam trobar a la presentació del curs passat, 
amb la Isona Passola, res ens feia pensar que seria un 
curs tan i tan diferent: un curs marcat per la pandèmia 
de la COVID-19, una situació mundial que ens va por-
tar a confinar-nos a casa i deixar de fer totes aquelles 
coses que ens omplen la vida, coses tan importants 
com estar a prop dels nostres familiars, dels nostres 
amics, de la nostra xarxa social...; una situació que ens 
ha fet perdre familiars, amics i companys de l’Aula, a 
qui volem transmetre des d’aquí tota la nostra estima-
ció i respecte envers ells i les seves famílies.

Dins d’aquestes pàgines trobareu la Memòria de totes 
les activitats que vam fer durant el primer i gairebé tot 
el segon trimestre del curs 2019-2020. També trobareu 
enumerades les activitats que van quedar pendents i 
que, algunes, hem pogut reprogramar per al proper 
curs amb l’esperança de poder-les dur a terme.

Des la junta de l’AEUR som conscients que hem d’in-
tentar recuperar les nostres activitats amb molta pru-
dència i sentit comú. És per aquesta raó que seguim 
treballant amb molta il·lusió per poder reemprendre les 
sessions del proper curs. La nostra idea és seguir fent 
el màxim d’activitats de forma presencial, seguint es-
trictament les mesures recomanades per les autoritats 
sanitàries. També seguim treballant en la possibilitat 
que en algun moment haguem de fer servir alguna de 
les plataformes digitals (en línia per ordinador, tauleta 
o mòbil), però d’això ja us n’anirem informant.

Fem nostra una frase de Martin Luther King: «Si sabés 
que el món s’ha d’acabar demà, encara avui plantaria 
un arbre». Amb aquest esperit us donem les gràcies 
a tots els socis i sòcies, simpatitzants, patrocinadors, 
col·laboradors, empreses i comerç local per tot el 
vostre suport cap a l’Aula i us encoratgem a seguir 
endavant.

Rubí, setembre de 2020
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Objectius

Els seus objectius són difondre la 
cultura, despertar l’interès i satisfer 
les inquietuds intel·lectuals de les 
persones més grans de 55 anys, o 
de totes les que hi estiguin interes-
sades, i que volen ampliar els seus 
coneixements en diverses matèries 
de manera amena, dinàmica i 
participativa.

Ofereix activitats formatives com 
conferències, cursos, seminaris, 
visites culturals, etc. impartides 
per professionals especialitzats i de 
prestigi reconegut.

A més, l’AEUR està oberta a qual-
sevol oportunitat que es presenti 
per incorporar activitats fora de 
programa.

Organització

L’organització de l’entitat es basa 
en la feina voluntària dels  membres 
de la junta i col·laboradors que fan 
possible el bon funcionament de les 
activitats i és primordial per aconse-
guir l’eficiència de l’Associació. 

Finançament

L’entitat es finança mitjançant les 
quotes dels associats i la col·labora-
ció de comerços, entitats bancàries, 
empreses i l’Ajuntament, i compta 
amb el suport de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Afopa i la 
Generalitat de Catalunya.

Junta directiva

Presidenta: Rosa Maria Andrés Rami
Vicepresidenta: Montse Sánchez 
Ayora
Secretària: Àngela Mas Ibars
Tresorer: Joan Enrich Escribà
Vocals: Pilar Bel, Lluís Bogunyà, 
Llàtzer Cañizar, Josefina Escofet, 
Rosa Fernández, Lluís Pernas, Rafael 
Rusiñol i Ricard Saüch.

Altres dades d’interès

Data de constitució de l’entitat: 7 
de març de 2017
Inscripció de l’Associació i dels 
Estatuts: número 61495 al Registre 
d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya (10 de juliol de 2017)
Inici de les activitats: 7 de juny de 
2017
Codi d’Identificació Fiscal: 
G-67018010                                  
Núm. Registre d’Entitats Ciutadanes 
de Rubí: 425

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) és una associació de 
caràcter cultural i educatiu, sense ànim de lucre, vinculada a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.
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Ser soci
És important ser soci de l’Aula per 
mantenir-la viva i en creixement, 
per no deixar d’aprendre mentre 
vivim, per envellir amb qualitat 
de vida i de ment i perquè l’Aula 
contribueix a la millora de la ciutat 
mitjançant la cultura.

Els socis paguen una quota anual 
de 40 € que els dona dret a:

- Gaudir de descomptes en les 
activitats de pagament.

- Assistir als actes d’obertura i 
cloenda dels cursos.

- Assistir a l’assemblea anual, on 
s’aproven la memòria anual i els 
comptes de l’any anterior i es pre-
nen decisions, amb veu i vot.

- Tenir prioritat a l’hora d’inscriure’s 
als seminaris, les visites i els viatges 
culturals.

- Ser membre electe per poder 
formar part de la Junta.

La quota no inclou les activitats 
complementàries de pagament, 
com són les visites culturals i 
els viatges.

Seu social

Ateneu Municipal
Adreça postal: carrer Xile, 1-3 
08191 Rubí
Telèfon: 935887473
Correu electrònic:
aularubi@aularubi.cat  
Adreça web:
www.aularubi.cat  
Xarxes socials: 
www.facebook.com/AEURubi
www.twitter.com/AEURubi
www.instagram.com/AEURubi
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Presentem aquí la situació econòmica 
de l’associació: els resultats obtinguts 
durant el curs 19/20, període des de 
l’1 de juliol de 2019 fins al 30 de juny 
de 2020, i la previsió per al següent 
curs 20/21.

El balanç de situació a 30 de juny de 
2020 mostra una situació sanejada. 
Hem proveït un fons propi prou sig-
nificatiu, a fi de permetre encarar els 
propers exercicis amb confiança.

Fins al 16 de març de 2020 hem fet 
les activitats tal com les teníem pre-

 Pressupost  Tancament curs Pressupost
 2019-2020 2019 / 2020 2020 / 2021
  (fins 30/6/20)
Ingressos
Quotes socis 6.000,00 5.570,00 2.800,00
Activitats 3.000,00 2.179,74 2.500,00
Patrocinadors  i col·laboradors 8.000,00 8.050,00 6.150,00
Total 17.000,00 15.799,74 11.450,00

Despeses 
Compres 2.000,00  134,52 2.700,00
Assessories i gestories 800,00  716,50 720,00
Ponents i guies 9.000,00  2.713,31 7.500,00
Transports 200,00  0,00 200,00
Assegurances 300,00 201,69 250,00
Despeses bancàries 200,00  446,58 150,00
Publicitat i difusió 2.000,00 970,00 5.550,00
Altres despeses 150,00 647,80 1.080,00
Tributs (IVA + IS) 750,00 529,32 500,00
Total despeses 15.400,00 6.359,72 18.650,00

Total amortització 1.300,00  1.051,30 
Total resultats  300,00  8.388,72 -7.200,00
Traspàs de remanent   2.400,00 7.200,00
Resultat final   0,00

Balanç econòmic
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vistes i hem seguit la política d´oferir 
un extens ventall d’activitats d´un alt 
nivell de qualitat, seguint la política 
d’autofinançament en tot allò que 
hem pogut i amb control de soste-
nibilitat, per arribar a fi de curs amb 
solvència. 

Hem incrementat el nombre de 
patrocinadors incorporant a l’Au-
la  dues empreses importants de 
Rubí: Top Cable i MOEHS, i també 
quatre col·laboradors més. D’altra 
banda, també s´hi ha incorporat el 
Museu Vallhonrat, amb el qual hem 
acordat la cessió gratuïta de la sala 
d´actes del museu per fer-hi activi-
tats. Trobareu la llista actualitzada 
de patrocinadors i col·laboradors 
al final d’aquesta memòria. Volem 
agrair a tots ells la col·laboració i la 
confiança que ens han fet, i fer una 
menció especial a l’Ajuntament pel 
seu ajut i per la cessió gratuïta de 
les instal·lacions, i també als mitjans 
de comunicació per la difusió de les 
nostres activitats.

Com sabeu, ha sigut un any total-
ment atípic; des del 15 de març no 
hem pogut fer cap activitat presen-
cial i això correspon, aproximada-
ment, a la meitat del curs.

El balanç del curs 19/20 mostra una 
situació ben especial, ja que hem 
deixat de fer les activitats des del 16 
de març i aquest és el motiu de tenir 
un superàvit de 8.388,72 € que ens 
permet proposar rebaixar la quota 
dels socis actuals per al pròxim curs a 
la meitat. La quota per als nous socis 
es mantindrà en 40 €/curs.

Degut a la sanejada situació econò-
mica i al fet que l´objectiu és incre-
mentar el nombre de socis en el 
pressupost per al proper curs 20/21, 
seguirem oferint les conferències i 
seminaris oberts i gratuïts a tothom. 
D´aquesta manera, el col·lectiu 
més vulnerable té la possibilitat 
de participar en la vida cultural de 
l’associació.  

Preveiem incrementar el nombre de 
socis, tot seguint amb el pla estratè-
gic marcat.

Cal recordar també que no tenim 
assalariats i que totes les gestions 
les fan els membres de la Junta 
Directiva desinteressadament.

Assistents
El nombre d’assistents als actes 
celebrats fins al final de curs i que 
han sigut alterats i anul·lats a causa 
del COVID19 és de 939 persones, 
repartides de la manera següent:

Acte d’inauguració:128 
Cursos: 16
Seminaris: 272
Conferències: 319
Tertúlies: 48
Sortides: 66
Visites culturals: 90

Actes programats: 38
Actes duts a terme: 19
Actes anul·lats per el COVID 19: 19 
Mitjana d’assistència:  49,4
Nombre de docents: 16 + els guies 

Nombre de valoracions: 205
Valoracions de socis: 172
Valoracions no socis: 33
Valoració mitjana: 9,1
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Memòria d’activitats 

Després de dos anys de camí, l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí comença a tenir experiència en 
l’organització d’activitats de tota mena i ofereix a la 
ciutadania un ventall ampli d’ofertes formatives amb 
molt bona acollida. Això li confereix un reconeixement 
com a entitat cultural de la ciutat que treballa per a 
millorar-la dins les seves possibilitats.

Tot seguit us detallem les que hem fet en aquest últim 
any i tres mesos:

Activitats del setembre 2019 - juny de 2020 

El 26 de setembre es va donar el tret de sortida del 
nou curs amb la conferència «La situació actual del 
cinema català», a càrrec d’Isona Passola Vidal, guionis-
ta i directora de cinema; presidenta de l’Acadèmia de 
Cinema Català; productora de documentals i pel·lícu-
les de televisió, com El mar (1999), Pa negre (2010) 
i Incerta glòria (2017); directora dels documentals 
Catalunya-Espanya (2009) i El dia de demà (2014).

El 3 d’octubre en Xavi Martínez, diplomat en Treball
Social i màster en Gerontologia Social, va obrir el 
seminari sobre: Dimensió de la pobresa i processos 
d’inclusió i ens va exposar la seva visió sobre aquests 
problemes a Catalunya.

El 17 d’octubre va tenir lloc la sortida matinal «Sant 
Antoni: origen del barri, Fàbrica Moritz». Després de 
la visita guiada, vam fer un tomb pel seu mercat i vam 
acabar la sortida gaudint d’un vermut.
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El 21 d’octubre en Pau Fuster, músic format a l’Institut 
Llongueras i al Taller de Músics de Barcelona i actual 
regidor al Gran Teatre del Liceu, ens va parlar de la his-
tòria del jazz i de la importància que té en tota la mú-
sica dels segles XX i XXI; dels esdeveniments històrics 
que van succeir als Estats Units i que van estretament 
lligats a aquesta música. En Pau Fuster, amb molta 
pedagogia, ens va fer gaudir de petites audicions refe-
renciades en el seu context històric.

El 7 de novembre, Itziar González va dur a terme la 
segona conferència del seminari: Problemàtiques de la 
nostra societat: una altra Catalunya és possible?
Arquitecta, exregidora del districte de Ciutat Vella de 
Barcelona i mediadora amb èxits en processos de parti-
cipació i resolució de conflictes en l’espai públic, ens va 
parlar sobre l’habitatge,  la gentrificació i la transfor-
mació física, econòmica i cultural d’un barri.
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El 14 de novembre vam fer una sortida guiada a 
Lleida, la capital de Ponent, tot visitant la Seu Vella, el 
Palau del Rei i el Palau de la Paeria. Després d’un bon 
dinar, vam poder gaudir d’un passeig pel centre de la 
ciutat i el seu entorn.

El 25 de novembre, el rubinenc Víctor Cucurull Mira-
lles, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i membre del Secretariat de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya, ens va oferir la 
conferència «Història amagada de Catalunya» tot 
exposant  la seva visió de la història de Catalunya, així 
com la pretesa catalanitat de diferents personatges de 
la història d’Espanya. 

El 12 de desembre, la taula rodona sobre «Migració a 
Catalunya: entre el discurs de l’odi i l’acollida», a càrrec 
d’Andreu Domingo i Valls, doctor en Sociologia, i Ama-
dou Bocar Sam Daff, mediador intercultural,  va servir 
per cloure el seminari: Problemàtiques de la nostra 
societat: una altra Catalunya és possible?
Els ponents van exposar dos aspectes complementaris 
sobre el fet de la immigració a Catalunya: el de la seva 
influència en la conformació de la Catalunya actual, 
i el relacionat amb la problemàtica de la immigració 
estrangera, la sensibilització i la defensa dels drets 
humans.

El 16 de desembre vam commemorar els «100 anys 
del naixement de Manuel de Pedrolo: El mecanoscrit 
del segon origen»
Anna Maria Villalonga, comissària de l’Any Manuel de 
Pedrolo, ens va il·lustrar sobre el poeta, dramaturg, 
contista, novel·lista, articulista i traductor Manuel de 
Pedrolo (1918-1990), sobre el seu afany per norma-
litzar la situació del català, que el va convertir, encara 
a hores d’ara, en un dels escriptors més prolífics en 
llengua catalana.
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Activitats segon trimestre, curs 2019-
2020

El 9 de gener vam donar el tret de sortida del segon 
trimestre amb l’inici del seminari:  Les tecnologies de la 
intel·ligència artificial.
La primera conferència va ser «Intel·ligència artificial» 
(robòtica), a càrrec de Carles Martín Badell, enginyer 
de telecomunicacions per la UPC  i secretari general de 
l’Agència d’Internet Quality (IQUA). La seva exposició 
ens va  fer entendre com una màquina (habitualment, 
una computadora) pot prendre decisions intel·ligents 
o, si més no, comportar-se com si tingués una intel·li-
gència semblant a la humana.

El 13 de gener vam donar inici a les nostres tertúlies. 
La primera  va ser «El rebut de l’aigua i el seu tracta-
ment», a càrrec de  Montse Solé, directora de l’Àrea 
de Clients de Sorea. Ens van explicar com funcionava 
el rebut de l’aigua i va aclarir alguns dels dubtes que li 
vam plantejar, a partir del debat entre els assistents.

El 23 de gener vam fer una visita guiada a l’exposició 
«Òpera, passió, poder i política», de  Caixa Fòrum, i 
a l’edifici modernista de Puig i Cadafalch. Durant el 
recorregut de l’exposició vam fer un viatge per vuit 
grans òperes d’Europa, per entendre el context històric 
particular de cada òpera i la relació amb la ciutat.
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El 27 de gener, el doctor Antoni Méndez Vilaseca, 
catedràtic emèrit de Física Teòrica de la UAB i membre 
de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), ens va ofe-
rir  la conferència «Una breu passejada pel cosmos».El 
doctor Antoni Méndez ens va parlar en clau descriptiva 
i divulgativa de l’evolució de l’univers i la seva estructura 
i història. 

El 6 de febrer vam fer la segona sessió del seminari:  
Les tecnologies de la intel·ligència artificial, a càrrec 
d´Agustí Argelich Casals, enginyer de Telecomunicacions 
per la URL, i director i fundador d’Argelich Networks, 
que ens va explicar com cada vegada més les ciutats 
tendeixen a dotar-se de mecanismes basats en les tec-
nologies de la societat de la informació i la comunicació, 
enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis 
com la qualitat de vida dels seus habitants.

El 10 de febrer vam fer la segona tertúlia: «El Barça i 
la seva economia». Va exposar el tema Josep Capmany, 
economista i president de la Penya Blaugrana de Rubí.

El 17 de febrer, el doctor Carles Paytubí i Garí, metge 
especialista en medicina interna, ens va oferir la con-
ferència «La medicina i la música: malalties dels grans 
compositors».
Ens va parlar dels trets històrics i biogràfics de grans 
compositors de la història de la música, associats a 
les seves malalties, per exemple, la diabetis mellitus 
de Bach, la fibrosi quística de Chopin, la demència de 
Ravel, la infecció cardíaca de Mähler...
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El 20 de febrer vam fer una sortida cultural guiada 
als monestirs de Poblet i Vallbona de les Monges. Vam 
visitar els dos monestirs i, després de dinar, vam poder 
gaudir d’un passeig pels seus entorns.

El 2 de març va tenir lloc la tercera i darrera sessió del 
seminari: Les tecnologies de la intel·ligència artificial. 
Amb el títol de «Què és el 5-G (big-data) i per què?», 
el doctor Joan Manuel Tresserras i Gaju, professor del 
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, ens 
va parlar abastament sobre el tractament dels grans 
volums de dades en l’actualitat i en el futur.

El 4 de març  va començar el «Curset de dibuix» a 
càrrec de Joaquim Conca i Grau, il·lustrador botànic 
format a l’Escola d’Art i Disseny EINA, on també va 
exercir com a docent. En Quim ens va ensenyar a 
observar directament la naturalesa, així com algunes 
tècniques per aprendre a dibuixar i acolorir.
El curs constava de quatre sessions matinals, però 
només en vam poder fer dues degut a la pandèmia de 
la COVID-19.

El 9 de març, coincidint amb la Setmana de la Dona 
Treballadora, l’activista feminista Betlem Cañizar Bel va 
conduir la tertúlia «Feminisme, violències i vida quoti-
diana. En parlem?»
Betlem Cañizar és llicenciada en Humanisme i regidora 
de l’Ajuntament de Rubí per l’ AUP.



12

Activitats del 2on i 3r trimestre, 
anul·lades a causa de la pandèmia 
de la Covid-19

Visita cultural guiada a Reus sota el títol: «Ruta 
modernista de Reus, Antoni Gaudí i Lluís Domènech i 
Montaner».

Conferència: «Brèxit i ara què?», a càrrec d’Héctor 
Sánchez Margalef, investigador del Barcelona Centre 
for Internacional Affairs (CIDOB) en temes europeus i 
llicenciat en Ciències Polítiques.

Inici del seminari: Del Modernisme a les avantguar-
des, l’Edat d’Or i l’art contemporani català.
Conferència «El tàndem Casas-Rusiñol», a càrrec de
Jordi González Llàcer, doctor en Història de l’Art per la 
UAB.

Tertúlia: «L’urbanisme a Rubí», a càrrec de Vicenç 
Rabadán, professor del Departament de Mitjans de 
Comunicació i Cultura, de l’Àrea de Periodisme de la 
UAB. Exregidor de l’Ajuntament de Rubí.

Conferència: «Dret civil vigent a Catalunya», a càrrec 
de Maria Ysàs Solanes, doctora en Dret per la UAB.

Visita cultural guiada: «Un secret amagat dels 
gremis de Barcelona: la Casa de la Seda», a càrrec de 
David Rivelles, i dinar al restaurant Els 4 Gats.

Taller de fotografia bàsica a càrrec de Manel Miras, 
president del Grup Fotogràfic El Gra.

Conferència: «El postmodernisme», dins del seminari: 
Del Modernisme a les avantguardes, l’Edat d’Or i l’art 
contemporani català a càrrec del doctor en Història de 
l’Art per la UAB Jordi González Llàcer.

Tertúlia: «Els medicaments, en fem un mal ús?»  a 
càrrec de Ramon Belver, auxiliar jubilat de la farmàcia 
Batallé de Rubí.

Presentació del llibre Quiet de Màrius Serra, llicen-

MARÇ

ABRIL

MAIG
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ciat en Filologia anglesa, escriptor, periodista i enigmis-
ta català.

Visita cultural guiada: «La burgesia a Barcelona: 
visita al Liceu i Cercle del Liceu».

Obra de teatre Qui ets?, basada en l’obra narrativa 
Quiet, de Màrius Serra, al teatre Municipal La Sala.

Conferència: «La microbiota intestinal i el seu paper 
en la salut i la malaltia», a càrrec de Pau Gilabert Álva-
rez, llicenciat en medicina per la UB i especialitzat en 
aparell digestiu a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Finalització del seminari: Del modernisme a les 
avantguardes, l’Edat d’Or i l’art contemporani català, 
amb la conferència «El Noucentisme», a càrrec del 
doctor en Història de l’Art Jordi González Llàcer.

Tertúlia: «L’emergència climàtica: perills a Catalunya 
per al 2030-2040», a càrrec de Marta Escamilla, inves-
tigadora de Leitat Centre Tecnològic.

Excursió de tres dies a Nimes, Avinyó i Narbona.

Comiat del curs amb la conferència musicada a 
ritme d’havanera «Pinzellades cantades vora el mar», 
a càrrec de la cantant Neus Mar i Emilio Sánchez a la 
guitarra.

Assemblea de socis i sòcies.

JUNY





Vinculada a:

Adherida a:

Amb el suport de:



Agraïments

Volem agrair i destacar els col·laboradors 
que amb les seva confi ança i aportacions 

ajuden de forma important a assolir els nostres objectius. 

Hi col·laboren:

747 Viatges
Residència Amanecer
Biblioteca Mestre Martí Tauler
Bodegas Rosàs
Clínica Oftalmològica Rubí
Finques Colomer
Finques Vallhonrat, S.L.
Grup Fotogràfi c El Gra
Diari de Rubí
Gestoria Capmany, SL

Patrocinen:

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




