Dilluns 22 a les 18 h, a la Biblioteca
Conferència

Vinculada a:

A càrrec dels rubinencs Antònia Llunell i Casanovas; llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en
pneumologia. Actualment és la cap de Pneumologia del
Consorci Sanitari de Terrassa, i Antoni Casals i Pascual;
doctor en Medicina per la UAB, especialista en medicina interna, diplomat en Gestió Hospitalària (ESADE) i
màster en Envelliment i Dependència per la UAB. Actualment és metge del Servei de Geriatria del Consorci
Hospitalari de Vic.
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Adherida a:

«Com ha afectat el coronavirus a la gent
gran»

DESEMBRE

Amb el suport de:

Patrocinen:

Dilluns 13 a les 18 h, a la Biblioteca
Conferència

«Cent anys del naixement del filòleg
Joan Triadú».

A càrrec de Carles Duarte; filòleg català, escriptor,
poeta i polític.
Joan Triadú i Font –escriptor, crític literari i pedagog– va
ser també activista cultural i resistent antifranquista. Va
participar en molts projectes culturals catalans significatius del segle XX, com la revista Serra d’Or, la revista
Ariel, el diari Avui o Òmnium Cultural.
Dijous 16

a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat

Seminari (3): «Hatxepsut: de reina a faraona d’Egipte».

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

A càrrec d’Irene Cordón Solà-Sagalés.
La faraona Hatxepsut en general va tenir un regnat pacífic, però va fer algunes expedicions al Regne de Kush i
a Síria. Va restablir en plenitud el comerç i va enviar expedicions al país de Punt. Es va fer construir una tomba
quan era la gran esposa reial de Tuthmosis II, però una
vegada va esdevenir faraona, se’n va fer construir una
segona.
Totes les nostres activitats disposen de les mesures de prevenció i seguretat COVID-19.
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Seminari trimestral

«Què cal saber
d’Egipte».
Octubre
Novembre
Desembre

Aprendre
ens
fa lliures

SETEMBRE

Dijous 14

Dimecres 22 a les 19 h, a la Biblioteca
Conferència conjunta amb els Amics de la UAB.

«L’escassetat d’aigua al món, una visió
crítica».
A càrrec de David Sauri; coordinador del Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat (GRATS) i professor
del Departament de Geografia de la UAB.
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a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat

Seminari (1): «Per què els déus van triar
el Nil?».

A càrrec d’Irene Cordón Solà-Sagalés
Ens farà una incursió que ens permetrà saber com era
realment el poble que va viure a la ribera del Nil i reafirmarem com el coneixement d’una cultura passa també
per l’estudi del seu art, la seva religió i de tots els aspectes
de la vida quotidiana.
Dilluns 18
Tertúlia

a les 18 h, a l’Ateneu Municipal

«Rubí, ciutat de la dansa»

A càrrec d’Isidre Rubio Remendo. Va estudiar Filosofia a la
Universitat de Barcelona. És una persona molt vinculada a
l’àmbit cultural de Rubí i ha estat molts anys exercint com
a president de l’Esbart Dansaire de Rubí.
Dimecres 20 a les 19 h, a la Biblioteca
Conferència conjunta amb els Amics de la UAB.

«La pobresa: com entendre-la i com combatre-la».

A càrrec de José Antonio Noguera, professor de Polítiques Redistributives i Estats del Benestar.

Seminari: «Què cal saber d’Egipte».

A càrrec d’Irene Cordón Solà-Sagalés, doctora en
Arqueologia i Història Antiga per la UAB, màster en
Egiptologia per l’Institut Interuniversitari d’Estudis del
Pròxim Orient Antic de la UAB i llicenciada en Dret
per la UB.
Dies: 14 d’octubre, 4 de novembre i 16 de desembre
Dissabte 9 a les 20 h, al Teatre Municipal la Sala
Acte inaugural del curs 2021-2022

Concert de Gemma Humet,

cantant i pianista. Ens presentarà el seu nou disc Màtria.
Actualment està considerada com una de les veus amb
més llum i personalitat del panorama català actual.
Preu per soci: 5 € (cada soci podrà comprar 2 entrades).
Reserves: Tots els dijous i divendres de 17 a 20 h al teatre La Sala amb el carnet de soci de l’Aula (a partir del
10 de setembre).

Dijous 21 Sortida de l’estació dels FGC a les 9.30 h
Trobada a les 10.30 h a la plaça Sant Just i Pastor (prop de
la plaça Sant Jaume).
Visita cultural guiada

«Higiene, epidèmies i antics hospitals a
la Barcelona antiga»
Visita a la Reial Acadèmia de Medicina
Preu: 12 € socis i 15 € no socis
No inclou: transport
Durada total: 3 h
Inscripció (fins al 15 d’octubre): www.aularubi.cat
(Màxim 25 persones)
Dilluns 25

a les 18 h, a la Biblioteca

Conferència sobre el llibre Oda a Espanya,

de Joan Maragall. Text clau en la història catalana i espanyola del segle XX.
A càrrec de Vicenç Villatoro i Lamolla; escriptor, periodista i polític català. Ha obtingut alguns dels premis més
importants de la literatura catalana sobre narrativa.
Ens explicarà la relació del llibre de Joan Maragall i l’evolució del segle passat entre Catalunya i Espanya, tant
econòmicament com socialment i políticament.

NOVEMBRE
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TALLER DE FOTOGRAFIA BÀSICA
Dies: 2, 9, 16 i 23 de novembre
Lloc: Biblioteca; Horari: d’11 a 13 h ; Preu: gratuït
Inscripció: www.aularubi.cat
Exclusiu per a les persones sòcies inscrites (Màxim 10).
Cal portar màquina de fer fotos i/o mòbil.
A càrrec de Manel Miras, president del Grup Fotogràfic El Gra i membre de la Comissió de cultura del
Casal de la Gent Gran
Dijous 4

a les 18 h, a l’Auditori Vallhonrat

Seminari (2): «La troballa de la tomba
de Tutankamon».

A càrrec d’Irene Cordón Solà-Sagalés.
Tutankamon va ser un faraó de la dinastia XVIII de l’antic
Egipte. Va succeir a Semenkhar i va governar durant uns
deu anys. Malgrat la seva fama, va ser un faraó secundari d’aquesta dinastia.
Dilluns 8
a les 18 h, a l’Ateneu Municipal
Tertúlia

«El Banc d’Aliments»

A càrrec de Josep M. Estafenell Prats, enginyer jubilat molt vinculat als esports rubinencs. Porta molts anys
col·laborant amb el Banc d’Aliments i des de fa uns anys
és el responsable del Gran Recapte d’Aliments a Rubí.
Dijous 11 a les 19 h, a la Biblioteca
Conferència conjunta amb els Amics de la UAB.

«La salut i les trampes de gènere i pobresa».

A càrrec de Carme Valls Llobet; llicenciada en Medicina per la UB, especialitzada en endocrinologia i membre
del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS).
Dijous 18
Sortida a les 10.30 h de l’estació dels
FGC. Trobada a les 11.30 h a les escales de la Catedral.
Visita cultural guiada

«Via Laietana, visita a la Casa de la Seda
i dinar a Can Culleretes»

Preu: 18 € socis i 22 € no socis. Preu aproximat del dinar
16 € (opcional), .
No inclou: transport i dinar
Inscripció (fins al 9 de novembre): www.aularubi.cat
(Màxim 25 persones)

