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Rosa Maria Andrés, 
presidenta

Estem a les acaballes del segon curs de l’Aula. El pro-
jecte a poc a poc ha anat creixent amb dos objectius 
fonamentals: un d’individual, d’aprenentatge actiu de 
les persones, i un altre de col·lectiu, de contribució en 
la millora de la ciutat a través de la cultura. 

El que es descriu en aquest document correspon al pe-
ríode de gener a juny del 2018, en primer lloc, i també 
a tot el curs 2018-2019.

Ens va semblar que seria millor i més entenedor pre-
sentar les memòries i els balanços de les activitats per 
cursos, en lloc de fer-ho per anys naturals, com es va 
fer en l’anterior document.

Agraïm i valorem molt positivament les vostres aporta-
cions i valoracions per tal de millorar la tasca que es fa, 
imprescindible per mantenir la bona salut de l’Aula. 

Us encoratgem perquè us decidiu a incorporar-vos a 
la Junta; cal anar renovant cares i encàrrecs, ja que 
créixer també comporta més dedicació, i és important 
que la tasca quedi repartida, evitant així que ningú es 
carregui més del compte.

No puc acabar aquesta presentació sense posar en re-
lleu el nostre agraïment a les sòcies i socis de l’entitat, 
que ens heu dipositat la vostra confiança, ja que sense 
vosaltres l’Aula no tindria raó de ser. 

Vull fer extensiu aquest agraïment a aquells comerços 
de la ciutat que amb la seva aportació econòmica 
ajuden a la realització de les activitats i que, juntament 
amb el patrocini i suport tècnic de les diferents entitats 
públiques i privades de la ciutat, ens permeten millorar 
dia a dia.

“Aprendre ens fa lliures”, i lliures i amb ganes d’apren-
dre dia a dia és com volem envellir. 

Rubí, juny 2019
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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 seus so-
cis. La dedicació dels voluntaris és 
la que fa possible el bon funciona-
ment de les activitats i és primor-
dial per aconseguir l’eficiència de 
l’Associació. 

Finançament

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

Junta gestora

Presidenta: Rosa Maria Andrés Rami
Vicepresidenta: Montse Sánchez 
Ayora
Secretària: Àngela Mas Ibars
Tresorer: Joan Enrich Escribà
Vocals: Pilar Bel, Lluís Bogunyà, Llàt-
zer Cañizar, Josefina Escofet, Rosa 
Fernández, Joan Mercader, Miquel 
Raso i Rafael Rusiñol

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:

- Assistir gratuïtament a les activi-
tats (conferències i seminaris) pro-
gramades, incloses les que estan 
vinculades a les sortides culturals.

- Gaudir d’un 20% de descompte 
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’inscriu-
re’s als seminaris, les visites i els 
viatges culturals.

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

- 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.
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Presentem la situació economico-
financera de la nostra associació i 
els resultats obtinguts durant el pe-
ríode de gener de 2018 fins a juny 
de 2019, a més de les previsions 
per al curs 2019-20.

Hem decidit fer un canvi pel que fa 
al període de presentació de comp-
tes. Fins ara, a l’Assemblea presen-
tàvem els resultats per any natural, 
i a partir d’ara ho farem per curs 
lectiu. Per explicar-ho hem fet els 
comptes del període gener-juny 
2018, i també del curs 2018-19 (és 
a dir, des de juliol de 2018 fins a 
juny de 2019).

 Gener / juny  Curs Pressupost
 2018 2018 / 2019 2019 / 2020
Ingressos
Quotes socis 2.760,00 4.680,00 6.000,00
Activitats 2.136,80 4.510,68 3.000,00
Patrocinadors  i col·laboradors 3.372,91 4.741,77 8.000,00
Total 8.269,71 13.932,45 17.000,00

Despeses 
Compres béns per activitat 333,21  727,23 2.000,00
Assessories i gestories 317,48  705,50 800,00
Ponents i guies 3.828,46  6.787,19 9.000,00
Transports 6,53  0,00 200,00
Assegurances 0 201,69 300,00
Despeses bancàries 49,70  108,58 200,00
Publicitat i difusió 710,00 1.649,00 2.000,00
Altres despeses 93,39 26,00 150,00
Tributs (IVA + IS) 296,11 732,49 750,00
Total despeses 5.634,88 10.937,68 15.400,00

Total amortització 452,22  1.250,61 1.300,00
Total resultats  2.182,61  1.744,16 300,00
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Assistents
El nombre d’assistents als actes ce-
lebrats fins a dia d’avui és de 2.637 
persones repartides de la manera 
següent:
Actes d’inauguració i cloenda dels 
cursos: 354
Seminaris: 572
Conferències: 709
Xerrades prèvies a les sortides: 363
Sortides: 537
Cursets: 42
Visites culturals: 60

Actes programats: 57
Mitjana d’assistència: 46,26
Nombre docents: 35 + els guies 
de les sortides

De cadascuna de les accions que 
s’han dut a terme s’ha demanat als 
assistents que omplissin un full de 
valoració per tal de conèixer tant les 
demandes i propostes per a properes 
activitats com els aspectes positius i 
negatius d’aquesta.
Nombre de valoracions: 443
Valoracions de socis: 367
Valoracions de no socis: 76
Puntuació mitjana: 9,26

S’han tingut molt en compte els 
comentaris sobre algunes deficiències 
en infraestructures.
La puntuació obtinguda ens omple de 
satisfacció.

Volem destacar, una vegada més, 
que el ventall d’activitats que po-
dem realitzar és possible no tan sols 
per les aportacions dels socis, de 
patrocinadors i col·laboradors, sinó 
també per la política de procurar 
que cada activitat s’autofinanciï. 
Aquesta política fa que s’asseguri 
l’estabilitat i continuïtat de l’entitat.

Agraïm el suport dels col·laboradors 
actuals que s’enumeren al final 
d’aquesta memòria. Volem fer una 
menció especial a l’Ajuntament, 
que ens cedeix gratuïtament les 
instal·lacions, i també als mitjans 
de comunicació per informar de les 
nostres activitats durant tot l’any. 
Hem fet reserves per a l’any vinent 
que ens serviran per incrementar el 
tipus i nombre d’activitats encarades 
a augmentar el nombre de socis.

El balanç del 2018 mostra una 
situació patrimonial sanejada i 
solvent. Recordem que no tenim 
assalariats i que totes les gestions 
les fan els membres de la Junta de 
manera totalment desinteressada. 

Aquestes polítiques de control i 
l’augment de socis permeten obte-
nir fons propis prou significatius per 
fer front als propers exercicis amb 
confiança però també amb prudèn-
cia.

Comptem amb el suport d’una nova 
gestoria i la documentació compta-
ble està a disposició a la nostra seu 
social per poder ser consultada. 
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Memòria d’activitats 

Després de dos anys de camí, l’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí comença a tenir experiència en l’organit-
zació 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 enti-
tat 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 gener - juny de 2018 

L’11 de gener tingué lloc la darrera conferència “El 
segle XX (II)” corresponent al seminari d’Història Local, 
a càrrec del doctor en Història Contemporània Ramon 
Batalla Galimany, que ens va fer entendre els canvis 
accelerats que va viure Rubí i tota la societat catalana a 
partir de mitjans de segle.

El 15 de gener la doctora en Història de l’Art Natàlia 
Esquinas Giménez va fer la xerrada“Modernisme i im-
pressionisme de Ramon Casas”, que ens va il·lustrar so-
bre la vida i l’obra d’aquest pintor i el gran paral·lelisme 
amb la de Santiago Rusiñol. Així mateix, ens va introduir 
en la visita guiada del dia 18 al Món Sant Benet, on hi 
va viure.

El 22 de gener la catedràtica d’Història Contemporània 
Carmen Molinero Ruiz va dur a terme la conferència 
“La transició i el sindicalisme”, i ens il·lustrà sobre els 
esdeveniments ocorreguts durant la transició al món 
social, polític i sindical.

El 29 de gener es va convocar la primera Assemblea de 
socis i sòcies, on la Junta gestora va donar a conèixer els 
tràmits efectuats per legalitzar l’entitat, l’estat econò-
mic, els projectes per al semestre fins a final de curs i la 
ratificació de la Junta.
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El 12 febrer va tenir lloc la xerrada “Hotels antics de 
Barcelona” a càrrec del periodista David Revelles, que 
ens va situar en la Barcelona dels segles XIX i XX, prèvia 
a la visita guiada del dia 15 pels diversos hotels de la 
ciutat, com l’Avenida Palace, Orient i Quatre Nacions.

El 22 de febrer es va dur a terme la primera conferèn-
cia del Seminari de Literatura “Maria Mercè Marçal: 
Una vida”, a càrrec de la doctora en Filologia Catalana i 
escriptora Lluïsa Julià Capdevila

El 26 de febrer va tenir lloc la conferència “Parlem de 
l’Islam i fem-ho bé: la terminologia no és innocent”, a 
càrrec de la doctora en Filosofia i Lletres i professora de 
Filosofia Semítica Dolors Bramon Planes. 

El 8 de març es va dur a terme la segona conferència del 
Seminari de Literatura, “L’escriptura com a lluita contra 
l’oblit: escriptores republicanes”, a càrrec de la cate-
dràtica de Filologia Catalana a la UAB, Maria Campillo 
Gajardo.

El 14 de març va tenir lloc la xerrada “El pistolerisme a 
Barcelona”, a càrrec del periodista David Revelles, prèvia 
a la visita guiada del dia 15 pels diversos llocs on van 
succeir fets criminals motivats per lluites sindicals, d’es-
tat, de jerarquia... executats per pistolers a sou a finals 
del s.XIX i principis del s.XX.

El 19 de març el professor d’investigació a l’ICREA de 
la UAB, Antoni Rosell i Melé, disertà sobre “El canvi 
climàtic: la humanitat a la cruïlla”, i ens alertà de la preo-
cupació que mundialment estan tenint els materials que 
s’alliberen a l´atmosfera i que contribueixen a l’escalfa-
ment global en un període cada vegada més curt.
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El 12 d’abril es va dur a terme la tercera conferència 
del Seminari de Literatura: “L’escriptura com a lluita 
contra l’oblit (I): literatura a l’exili”. L’acte va anar a 
càrrec de la catedràtica de Filologia Catalana a la UAB 
Maria Campillo Gajardo.

El 16 d’abril va tenir lloc la xerrada de la filòloga i es-
criptora Maria Nunes, “Rutes literàries per Barcelona: 
Montserrat Roig”, prèvia a la visita guiada del dia 19 i 
que ens va portar per diversos llocs i espais de Barcelo-
na que van formar part de la vida de Montserrat Roig. 

El 26 d’abril, la conferència “Les pintures i obres d’art 
de Sixena: Un relat interminable”a càrrec Josep Miquel 
Gràcia, va versar sobre la història, els pactes, malen-
tesos i trifulgues que han esdevingut a l’entorn del 
Monestir de Sixena. 

El 10 de maig es va dur a terme la quarta conferència 
del Seminari de Literatura: “Cent anys del naixement 
de Maria Aurèlia Capmany”, a càrrec de la Comis-
sària del centenari, periodista i escriptora Marta Nadal 
Borès.
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El 21 maig va tenir lloc la xerrada “La batalla de l’Ebre, 
Corbera i la Fatarella”, a càrrec de l’escriptor i Catedrà-
tic d’Història Contemporània per la URV Josep Sánchez 
Cervelló, prèvia a la visita del dia 24 que es va realitzar 
al poble vell de Corbera i a la Fatarella. 

El 28 de maig es va dur a terme la conferència “Refor-
ma horària a Catalunya”, a càrrec del doctor en Ciències 
Econòmiques i professor de Sociologia Salvador Cardús 
Ros, que va donar a conèixer la proposta de reforma 
horària a Catalunya, amb l’objectiu comú d’impulsar 
una transformació positiva en la nostra societat mit-
jançant un canvi horari. 

El 13 de juny vam poder fer una visita al Sincrotró Alba. 
El sincrotró és un aparell que accelera les partícules mi-
croscòpiques com els electrons a velocitats properes a la 
de la llum al llarg d’una circumferència. Quan realitzen 
aquest moviment, els electrons emeten un tipus de llum 
molt concreta: la llum del sincrotró, que permet estudiar 
la matèria a escales atòmiques i moleculars. 

El 14 de juny, al pati de l’Ateneu de Rubí, i com a 
cloenda del curs 2017-2018, vam poder gaudir del reci-
tal “Tot és tan senzill” de poemes de Montserrat Abelló, 
musicats i cantats per Celeste Alías acompanyada a la 
guitarra per Santi Careta.
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El 18 de juny va tenir lloc la xerrada “La Maternitat 
d’Elna, Argelers i Cotlliure”, prèvia a la visita guiada, 
que es va realitzar el dia 21, per indrets com la Mater-
nitat d’Elna, el Cementiri dels Espanyols a Argelers i la 
tomba d’Antonio Machado a Cotlliure. La xerrada i la 
visita guiada van anar a càrrec de l’escriptora Assumpta 
Montellà. 

Curs 2018 / 2019 (de setembre a juny)

El 26 de setembre va tenir lloc al pati de l’Ateneu l’inici 
del nou curs a càrrec de Marius Serra Arman, professor 
d‘Història, col·laborador radiofònic i conferenciant de 
temes d’història, llengua i cultura popular, que ens va 
oferir la conferència “Jugar, llegir, tal vegada escriure”.

El 4 d’octubre es va dur a terme la primera conferència 
del seminari d’Art i Literatura, a càrrec de la llicenciada 
en Història de l’Art i màster d’Estudis Avançats en His-
tòria de l’Art a la UAB Natàlia Esquinas Giménez que ens 
va parlar sobre “L’escultura de Josep Llimona”.

El 18 d’octubre vam fer la visita guiada a Peralada, dins 
del marc “Ruta literària de Ramon Muntaner a l’entorn 
de Peralada i el seu museu”. Durant la sortida vam 
seguir la ruta literària per Peralada seguint la narració 
de la Crònica de Ramon Muntaner, per acabar visitant el 
claustre romànic de Sant Domènec del segle XII. També 
vam passejar pels jardins del castell i el seu museu. 
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El 22 d’octubre la doctora Empar Álvarez, especialista 
en Salut Cardiovascular, va oferir la conferència “Escol-
tant els batecs del cor” i ens va parlar dels factors de risc 
per a les malalties del cor i com prevenir-los.

El 8 de novembre es va dur a terme la segona con-
ferència del seminari d’Art i Literatura a càrrec de Jordi 
González que ens va parlar de “L’impressionisme i el 
postimpressionisme”. Una època, la de finals del s. XIX, 
que va revolucionar la llum, el color i la manera d’ex-
pressar-se  a través de la pintura. Els més clars exponents 
van ser, entre d’altres, Monet, Renoir, Picasso, Sisley...
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El 12 de novembre va tenir lloc la xerrada “El silenci 
dels telers”, a càrrec d’Assumpta Montellà Carlos, llicen-
ciada en Història, escriptora i autora del llibre del mateix 
títol. Aquesta conferència va servir per preparar la 
sortida del dia 15 al Berguedà per veure les tres colònies 
tèxtils: El Guixaró, la colònia Vidal i Cal Pons. 

El dia 26 de novembre es va dur a terme la conferèn-
cia “Literatura en femení, Mercè Rodoreda”, a càrrec 
de Marina Porras llicenciada en Història de l’Art i crítica 
literària i Daniel Vargas llicenciat en Teoria de la Literatu-
ra. La conferència va donar unes pinzellades sobre l’obra 
d’aquesta autora considerada com una de les escripto-
res de llengua catalana més influent de la seva època.

El 17 de desembre la conferència “El Patrimoni cultural 
i immaterial” va anar a càrrec de Josep Fornés i García. 
Mestre, llicenciat en Antropologia Social i Cultural i màs-
ter en Gestió Cultural per la UB, entre d’altres. Actual-
ment dirigeix el Museu Etnològic de Barcelona.
La conferència ens va mostrar els objectes, tradicions i 
costums culturals que amb els anys han arribat a conver-
tir-se en el nostre patrimoni cultural immaterial.

El 10 de gener es va dur a terme la primera conferència 
del seminari Dones i Societat, “Els microorganismes: una 
majoria invisible”, a càrrec de Núria Gaju Ricart, doctora 
en Ciències Biològiques i professora de la UAB, que ens 
va explicar que els microorganismes són la forma més 
antiga de vida a la Terra i els més abundants al planeta. 
Els humans els utilitzem en agricultura, ramaderia, medi 
ambient, industria química, alimentació i sanitat. Gràcies 
a determinats microorganismes estem sans i el planeta 
seria ben diferent sense la seva participació.
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El 17 de gener vam realitzar una visita cultural guiada 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Vàrem 
visitar diversos espais tot aprenent i interpretant les 
obres més representatives de les col·leccions de l’art 
romànic, gòtic, impressionista i modern. Vam dinar al 
restaurant de la Sala Oval i vam gaudir dels paisatges 
de la ciutat des de les terrasses del museu.

El 27 de gener vam poder anar al Palau de la Mú-
sica a escoltar un concert dins del Cicle Cor Cambra 
&ONCA Pärt, Fronteres Espirituals, organitzat per la 
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música.

El 28 de gener va tenir lloc la xerrada “L‘Holocaust i les 
set caixes”, a càrrec de  Dory Sontheimer, doctora en 
Farmàcia i Òptica, que ens va explicar com va canviar la 
seva vida amb la mort de la seva mare, que li va fer des-
cobrir set caixes, a partir de les quals va anar esbrinant 
quins eren els seus orígens. Unes caixes que contenien 
la veritable història de la seva família, i que li van revelar 
un passat que desconeixia: el de la seva família jueva, 
víctima de l’holocaust nazi.

El 7 de febrer dins del seminari Dones i Societat, es 
va oferir la conferència “Fem ciutats per a la vida”, a 
càrrec de Betlem Cañizar Bel, llicenciada en Humani-
tats i activista feminista, que ens va exposar com es 
construeixen i es desenvolupen les ciutats, ja que són 
fruit de la història i, per tant, del que fem, de com 
som les persones que hi vivim i de com es concreta tot 
plegat, fent sempre el paral·lelisme amb Rubí.
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El 13 de febrer la Marta Nadal Brunés ens va fer una 
visita guiada pel barri de Gràcia tot seguint la “Ruta so-
bre Mercè Rodoreda al barri de Gràcia”. Vam resseguir 
el barri on va viure de petita i els indrets que apareixen 
a les seves novel·les. També vam poder visitar el jardí i el 
seu llegat. 

El 19 de febrer Josep Lluís Carod-Rovira ens va oferir la 
conferència “El preprotestantisme als Països Catalans, 
ahir i avui”, tot explicant-nos l’arribada de la reforma 
protestant als Països Catalans i en concret a Rubí, on es 
va fundar la primera església l’any 1881 i és una de les 
comunitats més antigues de la península.

El 7 de març dins del seminari Dones i Societat, la 
doctora Carme Valls ens va parlar de “Medi ambient i 
salut”. La conferència ens va fer prendre consciència de 
com preservar la salut en un entorn cada vegada més 
allunyat de les condicions naturals on s’ha desenvolupat 
l’organisme humà; de com evitar els riscos derivats de 
la contaminació ambiental tot donant algunes recoma-
nacions per minimitzar-los.

Durant el mes de març vam oferir dues sessions d’in-
formàtica per tal d’apropar a les sòcies i socis, les eines 
més utilitzades a la xarxa per tal de visualitzar bé la web 
i el correu de l’Aula.

El 18 de març Carme Porta Abad, ens va oferir la con-
ferència “La diversitat en les famílies i en la convivèn-
cia”. Vam fer un repàs als diferents models de família 
que conviuen en l’actualitat i la necessitat de normalit-
zar aquesta diversitat.
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Els dies 4,11,18 i 20 de març vam realitzar un taller al 
Parlament de Catalunya: “L’experiència de ser dipu-
tats”. Durant quatre dies vam poder visitar el Parla-
ment i fer uns tallers on recreàvem els diferents grups 
parlamentaris. Els portaveus de cada grup van exposar 
el seu programa de govern a fi de poder escollir el pre-
sident del Parlament i la Mesa. El darrer dia, vam poder 
assistir a una sessió plenària real i saludar al president 
Roger Torrent.

El 4 d’abril dins del seminari Salut i Nutrició la doctora 
Padma Solanas Noguera ens va oferir la conferència 
“Claus per una alimentació saludable”. Dels molts 
consells que ens va oferir recordem: eliminar patògens, 
cuidar la macrobiòtica, evitar al·lèrgies i menjar, sem-
pre que es pugui, aliments ecològics.

L’11 d’abril vam fer una visita guiada al temple expia-
tori de la Sagrada Família i també vam poder visitar tot 
el recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau.

El 24 d’abril vam poder realitzar una visita guiada al 
Parlament de Catalunya. 
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El 29 d’abril ens va visitar Francesc Mauri Domènech 
per oferir-nos la conferència “Astronomia, el món dels 
temps i els altres”. Llicenciat en Geografia i especia-
litzat en meteorologia va fer-nos prendre consciència 
de les causes del canvi climàtic, fent èmfasis en les 
causades per l’ésser humà.

El 9 de maig dins del seminari Salut i Nutrició, l’Anna 
Paré Vidal, llicenciada en Farmàcia, graduada en Nutri-
ció i Dietètica, postgrau en Nutrició, Dietètica i Dieto-
teràpia i màster en Alimentació i Nutrició, ens va oferir 
la conferència “Influència dels aliments en el cervell”, 
reafirmant tres blocs importants a tenir en compte: els 
nutrients, els antioxidants i la macrobiòtica intestinal.

El 16 de maig vam fer una visita cultural guiada de tot 
el dia a “Girona Temps de Flors”. Una preciosa visita a 
la ciutat de Girona engalanada de flors.

El 27 de maig el professor d’història i articulista de 
3devuit, Joan Serra Arman, ens va oferir la conferència 
“L’aventura filològica de Pompeu Fabra”, una interes-
sant passejada per l’aspecte més humà i personal del 
personatge.

El 6 de juny dins del seminari Salut i Nutrició, la 
reconeguda cuinera Ada Parellada ens va oferir una 
conferència sobre “La cuina mediterrània”. Els principis 
de l’Ada es fonamenten en recuperar els hàbits culi-
naris de la llar, reduir el malbaratament dels aliments, 
participar en campanyes de prevenció i sensibilització, 
educar en alimentació a les famílies i en oferir una  
cuina de cada dia, saludable i saborosa.

L’11 de juny vam oferirr la conferència “L’Imperi romà 
i la seva influència a Catalunya”, a càrrec d’Isabel 
Rodà de LLanza, catedràtica d’arqueologia de la UAB 
i comissària de diverses exposicions sobre arqueologia 
romana. Aquesta va ser una conferència prèvia a la 
sortida a Tarragona.
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El 13 de juny es va dur a terme la sortida cultural 
guiada a la Tarragona romana. La visita ens va perme-
tre gaudir de la bonica ciutat de Tarragona tot visitant 
la Torre del Pretori, les voltes que sustenten el Fòrum 
Provincial i les grades del Circ. Després de dinar al 
Serrallo vam poder visitar el Museu Arqueològic. 

El 17 de juny va tenir lloc la segona Assemblea de 
socis i sòcies on la Junta gestora va donar a conèixer 
l’estat econòmic de l’AEUR, els actes realitzats al llarg 
del curs, els canvis a la Junta i la seva ratificació per 
part dels socis i sòcies.

El 20 de juny tingué lloc l’acte de cloenda del curs 
2018 / 2019 als jardins de l’Ateneu. L’acte va comptar 
amb la participació de The Minstrels Quartet que ens 
va oferir el concert “De l’espiritual negre al clàssic mo-
dern”. Després de gaudir del quartet de veus, el públic 
va poder acomiadar-se tot assaborint una mica de coca 
i prenent una copa de cava.





Agraïments

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

ajuden de forma important a assolir els nostres objectius. 

Hi col·laboren:

747 Viatges
Amanecer

Centre residencial per a gent gran
Clínica Oftalmològica Rubí

Finques Colomer
Diari de Rubí

Gestoria Capmany, SL
Gestoria Mir & Gràcia

Llibreria l’Ombra
Marga - Suite 601

Pastisseria Sant Jordi
Ràdio Rubí
RubíTV.cat
Tot Rubí

Vila Activa

       Patrocinen:
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