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Aprendre
ens
fa lliures

Us desitjo...
Jo us desitjo que els vostres somnis mai s’acabin
i que tingueu l’energia profunda per realitzar-ne alguns.
Jo us desitjo que estimeu allò que cal estimar
i que oblideu allò que cal oblidar
Jo us desitjo passions,
us desitjo silencis.
Jo us desitjo cants d’ocells en despertar
i riures d’infant.
Jo us desitjo resistir a l’enfonsament,
a la indiferència,
virtuts negatives de la nostra època,
jo us desitjo que sobretot sigueu vosaltres mateixos.
Jo us desitjo somnis sense fi, i una forta necessitat d’acomplir-ne alguns.
Us desitjo estimar allò que cal estimar, i oblidar allò que cal oblidar.
Us desitjo passions, i us desitjo silencis.
Us desitjo els cants dels ocells al matí, i us desitjo el riure dels infants.
Us desitjo respectar les diferències de cadascú, perquè el mèrit i valor de cada u,
sovint, s’ha de descobrir.
Us desitjo que us resistiu a estancar-vos en la indiferència, i que us resistiu
davant els fets negatius del nostre temps.
Finalment, espero, que no renuncieu mai a la recerca, a l’aventura, a la vida,
a l’amor, perquè la vida és una magnífica aventura i ningú, raonablement,
hauria de renunciar-hi sense presentar una dura batalla.
I et desitjo, sobre tot, que siguis tu, orgullós i feliç, perquè la felicitat
és el nostre veritable destí.
Jacques Brel
1 de gener de 1968

Vam trobar per casualitat la lletra d’aquesta cançó de Jacques Brel copiada
en un llibre antic i ens va semblar que ens transmetia l’empenta que ens ajudaria
a deixar enrere els dies difícils de confinaments i emprendre un nou ritme de cara
al proper curs.

La informació que trobareu a continuació és el resum de
l’activitat desenvolupada al llarg del curs 2020-2021; curs
que, com molt bé sabeu, ha estat marcat per les restriccions derivades de la pandèmia que arrosseguem des de
març del 2019.
Rosa Maria Andrés,
presidenta

Ha estat un curs força complicat. El vam inaugurar l’1
d’octubre amb l’esperança de poder-lo dur a terme amb
normalitat i de manera presencial; però no: de nou es van
restringir les activitats presencials i, per tant, vam haver
de recórrer a les classes i conferències en línia que, tot i
que no era el més ideal, com a mínim ens permetia seguir
formant-nos i mantenir el contacte.
Ens vam afegir al programa preparat per AFOPA amb el
Centre Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, d’una
banda, i, de l’altra, amb l’Associació d’Amics de la UAB,
amb els quals s’ha establert un acord de col·laboració per
tal de poder difondre les conferències programades per nosaltres, AEU Rubí, a través dels seus canals de difusió. I ha
estat aquesta la manera amb la qual vam poder oferir-vos
un ventall més ampli de classes a tots els nostres associats.
Malgrat això, sabem que hi ha un bon nombre de persones
que no accedeixen amb facilitat a la xarxa i també som
conscients que la nostra formació permanent es fonamenta, en bona part, en les relacions personals i socials de
l’entitat.
Per a nosaltres va ser una alegria poder acomiadar el curs
al pati de l’Ateneu, amb restriccions d’aforament, però
vam poder gaudir d’una tarda d’havaneres que ens va fer
oblidar les estones més complicades d’aquest curs.
Ja sabeu que les sòcies i els socis sou el pilar i motor de
l’Aula de Rubí i no voldria passar de llarg l’agraïment a
les diferents entitats, institucions, empreses i comerç local
per mantenir el suport econòmic i la confiança en aquest
projecte.
En nom de la junta, i en el meu propi, desitjo que el nou
curs, que aviat engegarem, es pugui desenvolupar de manera presencial, deixant enrere les restriccions.
Rubí, setembre de 2021
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L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) és una associació de
caràcter cultural i educatiu, sense ànim de lucre, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Objectius

Finançament

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 interessades, i que volen ampliar els seus
coneixements en diverses matèries
de manera amena, dinàmica i
participativa.

L’entitat es finança mitjançant les
quotes dels associats i la col·laboració 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.

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

Presidenta: Rosa Maria Andrés Rami
Vicepresidenta: Montse Sánchez
Ayora
Secretària: Àngela Mas Ibars
Tresorer: Rafael Rusiñol Regi
Vocals: Lluís Bogunyà Rusiñol, Josefina Escofet Garcia, Rosa Fernández
Díaz, Lola Miró Albert, Eulàlia
Padrós Sucarrats, Lluís Pernas
Ametller i Ricard Saüch Latorre.

A més, l’AEUR està oberta a qualsevol 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 aconseguir l’eficiència de l’Associació.

Junta directiva

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

Ser soci
És important ser soci de l’AEUR 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 incrementar la cultura
en benefici de la ciutat.
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 del curs i els
comptes de l’any anterior i es prenen 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: 681617587
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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Balanç econòmic
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Pressupost
2020-2021

Tancament curs
2020 / 2021

Pressupost
2021 / 2022

Ingressos
Quotes socis
Activitats
Patrocinadors i col·laboradors
Subvencions oficials
Total

2.800,00
2.500,00
6.150,00
1.400,00
12.850,00

2.660,00
336,00
9.785,92
42,77
12.824,69

6.000,00
2.000,00
7.000,00
1.400,00
16.400,00

Despeses
Compres
Assessories i gestories
Ponents i guies
Transports
Assegurances
Despeses bancàries
Publicitat i difusió
Altres despeses
Tributs (IVA + IS)
Total despeses

2.700,00
720,00
7.500,00
200,00
250,00
150,00
5.550,00
1.080,00
500,00
18.650,00

1.275,26
575,26
4.375,42
0,00
201,69
175,90
2.035,02
738,84
50,19
9.427,58

1.500,00
700,00
8.000,00
100,00
250,00
200,00
2.550,00
800,00
300,00
14.400,00

Amortització		648,27
Resultat curs
-5.800,00
2.748,84

0,00

El balanç de situació a final del
curs 2020-2021 (30 juny de 2021)
mostra una situació financera
solvent i sanejada.
Tal com es va aprovar a l’assemblea anterior, i degut a la COVID-19, aquest curs es va reduir la
quota de soci a la meitat (20 €).
Els ingressos per activitats s’han
vist reduïts a causa de no poder fer
les sortides i els viatges previstos.
D’altra banda, afortunadament, els
ingressos per aportacions dels nostres patrocinadors van augmentar
sobre el previst i les despeses per
a ponents i guies van disminuir pel

fet de no fer les activitats presencials.
Tot això ha fet que l’exercici hagi acabat més positivament del previst, el
que ens dona més marge per encarar
els propers exercicis amb confiança i
seguretat i amb nous projectes.

Assistents

I, tal com anem seguint any rere any,
continuem amb la política que cadascuna de les activitats que portem
a terme sigui per si mateixa autofinançada i amb el control de sostenibilitat, per tal d’arribar a fi de curs
amb bona solvència econòmica.

Actes d’inauguració, final de curs i
assemblees: 180
Cursos: 0
Seminaris: 273
Conferències: 1.154
Tertúlies: 50
Sortides: 28
Visita cultural (virtual): 24

Estem agraïts a tothom que ens
ha ajudat. Durant aquest curs hem
continuat rebent el suport i ajut
dels comerços, empreses de serveis i
empreses industrials de la ciutat. La
seva ajuda ha estat imprescindible en
aquest atípic any. Volem correspondre’ls donant-los notorietat i el més
ampli reconeixement possible.

El nombre d’assistents a les activitats
celebrades aquest curs ha estat de
1.709, tenint en compte els actes
presencials i els virtuals:

Actes programats: 79
Actes duts a terme: 67*
Actes anul·lats per a la pandèmia: 12
Mitjana d’assistència: 26
Nombre de docents i guies: 61
*Dels 67 actes duts a terme, 60 han
estat virtuals i 7 presencials.
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Memòria d’activitats

Del setembre de 2020 al juny de 2021
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí ja té quatre anys
d’experiència en l’organització d’actes culturals; especialment, conferències.
Els últims dos cursos han estat, però, ben diferents degut
a la pandèmia que ens ha fet adaptar-nos a les noves tecnologies i oferir la majoria d’activitats en línia.
Aquest últim curs hem signat un conveni amb els Amics de
la UAB, per tal de poder gravar i oferir en diferit les nostres
conferències i també les que organitzen ells. També hem
gaudit de l’extens programa formatiu que, virtualment,
ens ha ofert AFOPA.
A continuació podeu veure un resum de la suma d’ofertes
que hem fet als nostres socis i rubinencs en general.

SETEMBRE
6

Dilluns 28
Assemblea de socis i sòcies a l’Auditori Museu
Vallhonrat.

OCTUBRE
Dijous 1
Acte inaugural del curs 2020-2021
Conferència: «Els recursos de comunicació dels
cantants d’òpera»; a càrrec de Marcel Gorgori Argemí,
periodista de ràdio i televisió especialitzat en divulgació i
director artístic creatiu de Simfonova, entitat que té per
objectiu la creació d’espectacles d’òpera i de música simfònica d’alta qualitat (Òpera, de què vas?), tot integrant
procediments comunicatius innovadors que garanteixen
l’interès, tant del públic aficionat com del neòfit.
Dijous 8
Seminari: Del Modernisme a les avantguardes,
l’edat d’or i l’art contemporani català, a càrrec de Jordi
González Llàcer, doctorat en Història de l’Art per la UAB.
Conferència (1): «El tàndem Casas-Rusiñol».
A finals del segle XIX la ciutat de París va marcar tots

els artistes que la van visitar. A Barcelona, fins que
Ramon Casas i Santiago Rusiñol no van mostrar a
la Sala Parés les obres que havien pintat a París al
voltant de 1890, no es va donar pas al modernisme.
Dilluns 19
Anul·lada a causa de la pandèmia
Tertúlia: «L’urbanisme a Rubí»; a càrrec de Vicenç
Rabadan, professor del departament de Mitjans de
Comunicació i Cultura de l’Àrea de Periodisme de la
UAB i exregidor de l’Ajuntament de Rubí.
Dijous 22
Anul·ada a causa de la pandèmia
Visita cultural guiada del «La burgesia a Barcelona: visita al Liceu i Cercle del Liceu»,
Dilluns 26
Anul·ada a causa de la pandèmia
Conferència: «Dret civil vigent a Catalunya»; a
càrrec de la doctora Maria Ysàs Solanes, doctora en
Dret per la UAB.
Dimarts 27
«El camí de la felicitat o la felicitat del camí»; a
càrrec de M. Del Pozo.
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Dijous 29
Conferència: «Quiet»; a càrrec de Màrius Serra,
llicenciat en Filologia Anglesa, escriptor, periodista i
enigmista català.
Màrius Serra ens va parlar del seu Quiet, que va
escriure fa 10 anys sobre l’experiència de ser pare
d’un fill amb paràlisi cerebral. Ara el text ha pres
forma amb l’obra de teatre: Qui ets?
Organitzada per la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb
la col·laboració de l’AEUR.

NOVEMBRE
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Diumenge 1
Anul·lada a causa de la pandèmia
Obra de teatre: Qui ets?, basada en l’obra narrativa
Quiet, de Màrius Serra.
Aquesta obra és un cant a la vida i a la comprensió
de nosaltres mateixos des dels reptes que ens imposen els altres.
2 de novembre
«Pieter Brueghel, el vell»; a càrrec de Montse Lamúa.
4, 11, 18 i 25
Anul·lat a causa de la pandèmia
Taller de fotografia bàsica; a càrrec de Manel Miras,
president del Grup Fotogràfic el Gra i membre de la
Comissió de Cultura del CGG.
Dilluns 9
Anul·lada a causa de la pandèmia
Tertúlia: «Els medicaments: en fem un mal ús?»; a
càrrec de Ramon Belver, auxiliar jubilat de la Farmàcia
Batallé de Rubí.
Dilluns 9
«El nou periodisme en el món digital»; a càrrec de
Alba Sabaté.
Dilluns 16
«Alguns indians catalans»; a càrrec de Joan Rosas

Dijous 19
Anul·lada a causa de la pandèmia
Visita cultural guiada: «Un secret amagat dels
gremis de Barcelona: La Casa de la Seda i dinar
al restaurant 4 Gats».
Dilluns 23
Anul·lada a causa de la pandèmia
Conferència: «Brexit, i ara què?»; a càrrec d’Héctor
Sánchez Margalef, investigador del CIDOB (Barcelona
Centre for Internacional Affairs) en temes europeus,
llicenciat en Ciències Polítiques i màster en Relacions
Internacionals per la UAB i que forma part de l’equip
d’experts de CIDOB.
Dimarts 24
«Reconstruir el sistema sanitari»; a càrrec de
Armando Martín i Miquel Porta.
Divendres 27
«El rostre dels testimonis»; a càrrec de Teresa
Hoogeveen.

DESEMBRE
Dijous 3
Seminari Del modernisme a les avantguardes,
l’edat d’or i l’art contemporani català.
Conferència virtual (2): «El postmodernisme; a càrrec
de Jordi González Llàcer, doctorat en Història de l’Art per
la UAB.
Se’ns va presentar el postmodernisme com el conjunt
de tendències i estils artístics individuals que, després
del modernisme, representen la consolidació dels
nous conceptes de modernitat.
Dijous 3
«La reactivació econòmica i social no només esperant Europa»; a càrrec de Antonio González i Josep
Oliver.
Divendres 4
«Com interpretar un quadre»; a càrrec de Mariona Millà.
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Dijous 10
Seminari Del modernisme a les avantguardes,
l’edat d’or i l’art contemporani català.
Conferència virtual (3): «El noucentisme»; a càrrec
de Jordi González Llàcer, doctorat en Història de l’Art per
la UAB.
El noucentisme va ser un moviment cultural i ideològic molt present a la Catalunya dels primers trenta
anys del segle XX. El seu programa modernitzador i
catalanista es reflectia en la literatura i l’art del moment, però també va influir en el desenvolupament
científic i econòmic de principis de segle.
Dilluns 14
«Panoràmica històrica del dret català»; a càrrec de
Tomàs de Montagut.
Dilluns 14
Conferència virtual: «La microbiota intestinal i el
seu paper en la salut i la malaltia»; a càrrec del Dr.
Pau Gilabert Álvarez, llicenciat en Medicina per la UB i
especialitzat en aparell digestiu a l’Hospital Universitari
de Bellvitge.
El Dr. Pau Gilabert ens va parlar sobre què és la microbiota intestinal, quins microorganismes la formen,
la relació que estableixen amb el nostre organisme i
els factors externs que hi poden influir.

Dijous 17
«Mecanismes d’odi i confrontació»; a càrrec de
Ignacio Morgado i Manuel Curia.

GENER
Dimecres 13
«Les claus de l’expansió d’Europa en l’època dels
descobriments (segles XV-XVII)»; a càrrec d’Àngel
Casals Martínez, historiador i catedràtic del Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona,
especialitzat en bandolerisme, història militar i formes de
violència social.
Dijous 14
«El negacionisme i els antivacunes»; a càrrec d’Antoni Sitges-Sierra, cirurgià i escriptor autor del llibre Si
puede, no vaya al médico, i Victòria Camps, catedràtica
de Filosofia Moral i Política de la UAB.
Dilluns 18
«Hominització i humanització»; a càrrec d’Àngel
Casals Martínez, historiador i catedràtic del Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, especialitzat en bandolerisme, història militar i
formes de violència social.
Dilluns 25
Conferència virtual: «Brexit, i ara què?»; a càrrec
d’Hèctor Sánchez Margalef, investigador de CIDOB
en temes europeus, llicenciat en Ciències Polítiques i
màster en Relacions Internacionals per la UAB.
Dilluns 25
«Introducció al judaisme»; a càrrec de Maria Josep
Estanyol, llicenciada en Arqueologia del Pròxim Orient i
doctora en Filologia Semítica per la UB.
Dijous 28
«La salut i les trampes de gènere i pobresa»; a càrrec
de Carme Valls-Llobet, doctora del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), i Carme Borrell i Thió, gerent de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
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FEBRER
Dilluns 1
«Dones i homes: les diferències que ens uneixen»;
a càrrec de Ramon M. Nogués, doctor en Biologia i
catedràtic d’Antropologia Biològica a la UAB.
Dilluns 8
«L’art de la Franja: justícia o espoli?»; a càrrec de
Joan Rosàs i Reverté, llicenciat en Filosofia i Lletres i en
Geografia i Història per la UB.
Dijous 11
«La COVID-19 fa canviar els paradigmes econòmics»;
a càrrec de Carles Manera, membre d’Economistes davant
la Crisi, i Lourdes Beneria, catedràtica emèrita de la Universitat de Cornell (NY).
Dilluns 15
«Hildegarda de Bingen, mestratge i pensament»; a
càrrec de Georgina Rabassó, doctora en Filosofia de la UB.
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Dilluns 22
«Josep M. Folch i Torres, escriptor i patriota»; a
càrrec de Josep Lluís Carod-Rovira, llicenciat en Filologia
Catalana per la UB i ex vicepresident del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 2006 a 2010.
Dilluns 22
Conferència virtual: «Dret civil vigent a Catalunya»; a
càrrec de Maria Ysàs Solanes, doctora en Dret per la UAB.
Ens va explicar com la conservació, modificació i
desenvolupament del dret civil de Catalunya ha
passat per diverses fases i com la Generalitat, que
té competències exclusives en matèria de dret civil,
pretén una regulació comparable a la dels països
capdavanters de la Unió Europea.
Dijous 25
«Per una Unió Sanitària Europea»; a càrrec de
Domènec Ruíz-Devesa, membre del Comitè Federal de
la UEF Europa i Carme Valls Llobet, especialitzada en
Endocrinologia.

MARÇ
Dilluns 1
«El consum abusiu de pornografia... un problema
de salut pública?»; a càrrec d’Anna Portillo, grau en
Biologia per la Universitat Pompeu Fabra.
Dilluns 8
«La Germanor dels Prerafaelites»; a càrrec de Muntsa
Lamúa, historiadora de l’art per la UB i presidenta d’AFOPA.
Dimarts 9
Sortida virtual: «Dones extraordinàries de Barcelona,
Dia de la Dona»; a càrrec de l’agència Barcelona Experts.
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Dilluns 15
«Biociutats o la convivència dels entorns urbans
i naturals»; a càrrec de Carme Tomàs, llicenciada i
doctora en Biologia.
Dilluns 22
«Vida i univers: ciència i religió»; a càrrec de David Jou,
catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la UAB.
Dilluns 22
Conferència virtual «Finances ètiques i la crisi
econòmica»; a càrrec de Jordi Ibañez, diplomat en
Ciències Empresarials i director de la Fundació de
Finances Ètiques.
S’havia d’oferir la conferència: «La banca ètica i la crisi
econòmica», a càrrec d’Arcadi Oliveres i Boadella, doctor
en Economia per la UAB i activista social compromès amb
la cooperació i el desenvolupament. Malauradament, però
malauradament l’Arcadi ens va deixar uns dies abans.

25 de març
«Vacunes, economia i política»; a càrrec de Rafael
Vila-Sanjuan, director d’Anàlisis i desenvolupament
Global de Barcelona Institute of Global Health, i Beatriz
López de Valcárcel , expresidenta de la “Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria”.

ABRIL
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Dijous 8
Seminari: L’antropologia del gel; a càrrec de Francesc
Bailón Trueba, llicenciat en Antropologia Cultural per la
UB i especialitzat en la cultura inuit. Des de 1997 es dedica a l’estudi i investigació dels pobles de l’Àrtic.
Conferència virtual (1): «Els inuit, caçadors del gran
nord».
Els inuit, també coneguts amb el terme despectiu d’esquimals i que significa ‘éssers humans’, són un dels pobles
indígenes que encara conserven moltes de les seves
antigues tradicions. Conèixer el passat dels inuit ens va
permetre entendre millor el present i futur d’aquest poble.
Dilluns
«El llegat de Galileu: punt de partida per a l’observació científica i el coneixement del cosmos». A
càrrec de Josep Masalles; enginyer industrial, especialitat en tècniques energètiques; llicenciat en Ciències
Físiques, especialitat en Física de la Terra i del Cosmos, i
professor de física.

Dilluns 12
Tertúlia virtual «Els medicaments: en fem un mal
ús?»; a càrrec de Ramón Belver, auxiliar de farmàcia
jubilat amb gran experiència en la dispensació de medicaments i molt reconegut a Rubí per la seva amable
atenció al públic.
Dimecres 14
«Impacte de la pandèmia en la salut dels professionals sanitaris»; a càrrec de Mireia Forner, psicòloga clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
i coordinadora del programa d’atenció psicològica i
psiquiàtrica a professionals durant la pandèmia.
Dilluns 19
«L’oportunitat de la mediació»; a càrrec de Javier
Wilhelm Wainsztein, mediador professional i director
del màster en Mediació Professional de la UPF Barcelona School of Management.
Dijous 22
«La mort prematura i el dol frustrat»; a càrrec de Juan
Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat
de Girona, i Joan Bertran, metge internista i editor de la
revista Bioètica i Debat, de l’Institut Ramon Llull.
Dilluns 26
«Beethoven, romàntic i heroic» (250è aniversari del
seu naixement); a càrrec de Joan Vives, músic i periodista.
«Sorgit del cor perquè vagi al cor...» (Beethoven)
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Dilluns 26
Conferència virtual: «El LED blau»; a càrrec del rubinenc Joan Esteve i Pujol, llicenciat en Ciències Físiques
per la UB.
L’invent dels LEDs va ser premiat amb el Nobel de
Física del 2014. A la conferència, Joan Esteve i Pujol
ens va parlar de Nakamura, l’inventor d’aquesta
aventura científica i humana, i també del per què el
color blau del LED és més difícil d’aconseguir que els
LEDs dels altres colors, tot donant-nos detalls de la
física dels materials que hi ha a dins.

MAIG
Dilluns 3
«La caixrut. Normes de l’alimentació en el judaisme»; a càrrec de M. Josep Estanyol, llicenciada en
Arqueologia del Pròxim Orient per la UB i doctora en
Filologia Semítica en aquesta mateixa universitat.
16

Dimarts 4
Assemblea anual de socis i sòcies a l’Auditori Museu
Vallhonrat. En aquesta assemblea es va fer la renovació de
la Junta, d’acord amb els Estatuts de l’entitat. Es van acomiadar els vocals Llàtzer Cañizar i Pilar Bel, i es va aprovar
l’entrada a la Junta de Lola Miró i Eulàlia Padrós.
Dijous 6
« La Covid-19 i la societat de control digital»; a
càrrec de Lina Galvez, Doctora per l’Institut Universitari
Europeu a Florència (IVE) i Josep Burgaya, Degà de la
Falcultat d’empresa i de comunicació de la UVic-UCC.
Dijous 6
Seminari: L’antropologia del gel
Conferència virtual (2): «Els vikings de Groenlàndia»; a càrrec de Francesc Bailón Trueba.
Erik el Vermell i els seus homes van ser els primers
europeus que van arribar, l’any 982 dC, a una illa a
la qual van posar el nom de Groenlàndia (‘terra verda’). Encara avui segueix sent un misteri la desaparició de la cultura nòrdica en aquesta illa.

Dilluns 10
«Teresa Wilms Montt i la transgressió de la
normativa de gènere en l’avantguarda xilena»;
a càrrec de Maialen Lehane, graduada en Filologia
Hispànica per la Universitat del País Basc.
Dilluns 10
Tertúlia virtual: «L’urbanisme a Rubí»; a càrrec de
Vicenç Rabadan, professor del Departament de Mitjans
de Comunicació i Cultura de l’Àrea de Periodisme de
la UAB i exregidor de l’Ajuntament de Rubí.
Dilluns 17
«La física aplicada a la medicina»; a càrrec de David
Jou; catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la
UAB, investigador en física de processos irreversibles,
poeta i assagista.
Dimecres 19
«Mutilació genital femenina a Catalunya»; a
càrrec de Neus Aliaga, coordinadora de projectes de la
Fundació WASSU-UAB.
Dimecres 26
«L’Holocaust en set caixes»; a càrrec de Dory
Sontheimer, llicenciada en Fàrmacia i Òptica a la UB.
Va exercir com a farmacèutica i empresària fins que
el 2002, després de la mort de la mare, va descobrir
a l’altell de la seva habitació de soltera set misterioses
caixes que revelaven una història colpidora.
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Dijous 27
«Els canvis socials i personals post Covid-19»; a
càrrec de Daniel Gamper, professor de Filosofia moral
i política en la UAB i Lluís Reales, periodista i professor
de periodisme científic de la UAB.
Dilluns 31
«La cohesió social a Catalunya. Som realment
un país fragmentat?»; a càrrec de Salvador Cardús,
sociòleg, periodista, escriptor i doctor en Ciències
Econòmiques.
Dilluns 31
Conferència virtual: «Què, del món clàssic, ens és
avui dia útil?»; a càrrec de Joan Carbonell i Manils,
doctor en Filologia Clàssica. A banda de la docència i
la gestió, Carbonell s’ha dedicat a la recerca i a la divulgació del món clàssic, traduint diferents textos d’autors
llatins i renaixentistes.

JUNY
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Dijous 3
Seminari: L’antropologia del gel.
Conferència virtual (3): «Josephine Peary, la dama
del pol nord»; a càrrec de Francesc Bailón Trueba.
El Francesc Bailón ens va explicar la interessant vida de
la Josephine Peary –sempre a l’ombra del seu marit,
l’explorador polar Robert Edwin Peary–, considerada
com la primera dona exploradora de l’Àrtic, la prime-

ra que va passar un hivern en aquelles regions polars
i la primera també a donar a llum una nena (Marie
Ahnighito) a les seves terres desolades i fredes. Va dur
a terme diverses expedicions a l’Àrtic groenlandès i
canadenc.
DIlluns 7
«Joventut i comunicació»; a càrrec de Mònica Figueras, doctora en periodisme per la UPF i llicenciada en
Sociologia i en Ciències de la Informació per la UAB.
Dilluns 7
Conferència virtual: «Llenguaferits, un món de
llengües»; a càrrec de Jessica Neuquelman i David Vila
i Ros.
La Jessica Neuquelman (Dunkerque), llicenciada en
Filologia Hispànica, és una francesa del nord que va
deixar les gèlides terres nadiues per satisfer la seva
curiositat lingüística en contrades catalanes.
El David Vila i Ros (Sabadell) és un escriptor i dinamitzador lingüístic que recorre el país parlant de llengua i
literatura amb el ferm convenciment que les paraules
són la millor eina per canviar el món.
Junts són els Llenguaferits i ens van fer passar una
agradable estona tot mostrant-nos curiositats lingüístiques i reivindicant més l’ús del català.
Dijous 10
Sortida matinal guiada a la Casa Museu Amatller, de
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.
Dilluns 14
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Dilluns 14
«Adolph William Bouguereau o l’erotisme fascinant de la dona en el segle XIX»; a càrrec de Muntsa Lamúa, historiadora de l’art per la UB i presidenta
de l’A12ERI i d’AFOPA.
Dilluns 14
Tertúlia virtual: «Emergència climàtica: perills a
Catalunya els 2030-2040»; a càrrec de Jaume Josa
i Pons, membre del GECCC (Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya).
Dimarts 15
“El contracte social europeu” a càrrec de Blanca Vilà,
Catedràtica de Dret Internacional Privat de la UAB i Anton
Costas, Catedràtic de Política econòmica a la UB.
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Dijous 17
Acte de cloenda del curs 2020-2021
Conferència musicada a ritme d’havanera: «Pinzellades cantades vora el mar»; a càrrec de la cantant
Neus Mar, cantant i compositora, i amb Emilio Sánchez
a la guitarra. Als jardins de l’Ateneu.
La Neus Mar ens va explicar que l’havanera és un
gènere musical que té l’origen en la contradansa,
durant el segle XIX, a l’illa de Cuba. Aquest ritme,
modificat pels músics cubans amb les aportacions
de la música africana, deriva cap al que es coneix
per havanera. Arriba a la península de la mà de la
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sarsuela i es va incorporar també al repertori de la
música clàssica. A Catalunya hi ha hagut sempre
una tradició popular de colles que les cantaven a les
tavernes.
La Neus Mar i l’Emilio Sánchez ens van enamorar
amb les seves cançons, la seva música i la seva manera de guanyar-se el públic.

Agraïments
Volem agrair i destacar els col·laboradors
que amb les seva confiança i aportacions
ajuden de forma important a assolir els nostres objectius.

Patrocinen:
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Hi col·laboren:

747 Viatges
Amics UAB
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
Residència Amanecer
RubíTV.cat
Tot Rubí
Vila Activa
Vinalium

Vinculada a:

Adherida a:

Amb el suport de:

MAGDA BATLLES

Ateneu (c/ Xile, 1) - 08191 Rubí
Tel. 681617587
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