
Qui som 

La Fundació Museu Vallhonrat es va constituir el 4 de Desembre 2017 amb l’objectiu de 

gestionar i divulgar el contingut de caràcter etnogràfic i artístic que aplega i al mateix 

temps, conservar i ampliar les col·leccions, organitzar actes culturals i artístics i tota 

mena d’activitats que necessàries per la difusió de la col·lecció museística local i en 

general de la pròpia cultura. 

 

Quina és la nostra finalitat 

Amb la voluntat de mantenir-nos presents, la Fundació Museu Vallhonrat vol formar 

part de la vida cultural de Rubí de forma activa i és per visibilitzar aquest fet, que posa a 

disposició d’entitats, centres educatius i de la ciutadania, tant l’auditori Vallhonrat com 

el jardí del museu perquè s’hi organitzin actes culturals, educatius, artístics i pedagògics. 

 

Degut a la varietat de col·leccions que exposa el museu, l’objectiu és arribar al màxim 

de sectors possibles per tal d’augmentar any rere any els visitants. 

 

Ampliar els coneixements del jovent entorn als oficis i les maneres de viure que tenien 

els avantpassats i d’igual manera conèixer l’evolució i la transformació física que han 

patit alguns objectes des dels seus inicis fins l’actualitat. 

 

Mantenir viva la ciutat. Una de les tasques a desenvolupar per aconseguir aquest 

objectiu és la implicació i cooperació conjunta i transversal amb el MNUC Museu 

Municipal coordinant gestions i activitats per crear i organitzar projectes conjunts amb 

certa projecció a l’exterior per enaltir al nom de la ciutat de Rubí, arreu. 

 

Normativa aplicable i estatuts 

La Fundació Museu Vallhonrat és una fundació privada, constituïda el 17 de desembre 

de 2018 i està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya. És de caràcter 

cultural i sense afany de lucre.  

La seva denominació és “FUNDACIÓ MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT” i es regeix pels 

estatuts i subsidiàriament, per les disposicions legals que l’afectin, així com pel que 

estableix el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 

aprovat pel Parlament de Catalunya el dia 16 d’abril de 2008. 

Està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals de mecenatge. 



 
Podeu consultar els estatuts de la Fundació aquí. 

 

Dades identificatives i de contacte 

Fundació Museu Vallhonrat 

Adreça:  

Plaça Montserrat Roig, s/n (08191 Rubí)  

Per correspondència: Passeig Francesc Macià, 80 2a planta (08191 Rubí) 

Telèfon: 

93 588 54 99 

Adreça electrònica: 

info@museuvallhonrat.com 

Plana Web: 

www.museuvallhonrat.com 

Número de registre: 

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 3098. 

CIF: 

G-67128801 

 

Activitats: 

La Fundació Museu Vallhonrat organitza activitats anualment, com per exemple:  

▪ Jornada de portes obertes. Es fan aprofitant algunes festes locals com poden ser: 
la Festa Major de Rubí (juny), Fira de Sant Galderic (maig) o la Festa de Sant Roc 
(setembre).  

▪ Dia de la Terra. Té lloc durant el mes d’abril i s’adapten les visites guiades al 
programa d’actes d’aquesta celebració local. 

▪ Dia Internacional dels Museus, és una activitat tradicional consolidada on a 
banda de la visita guiada, es col·labora amb la cessió de peça amb el MNUC 
Museu Municipal o en alguns comerços de la ciutat. 

▪ Visites dels centres educatius i entitats que es programen durant tot l’any a 
petició personalitzada. 

Visites guiades. La Fundació Museu Vallhonrat, sempre ha participat activament obrint 

les portes, per tal que la ciutadania pugui conèixer tota la història que s’hi exposa amb 
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un recorregut on els visitants, poden contemplar les més de 9.000 peces catalogades en 

diferents àmbits. Durant el recorregut es fa una parada obligada a la sala Pons Cirac, una 

de les més admirades i que genera especial curiositat, degut a la majestuositat i 

excel·lència de les peces que son veritables obres d’art i que es reforça amb les 

explicacions, el muntatge i l’ambientació que fan de la sala, un lloc molt especial i 

tranquil. 

Notes de premsa als mitjans de comunicació locals i entrevistes son altres activitats que 
planifica el museu per fer difusió de l’espai cultural, de les activitats dutes a terme i els 
projectes que s’organitzaran per tal d’informar puntualment a la ciutadania.  
 
Fitxes educatives i material didàctic per l’alumnat i els visitants més menuts, son una de 
les altres activitats creades i dissenyades per l’equip del museu, adaptades a cada etapa 
escolar (Parvulari, Primària i Secundària), per tal que l’alumnat dels centres educatius 
locals puguin treballar-les un cop hagin realitzat la visita. 
 

Podeu consultar la memòria d’activitats  

 

Memòria d’activitats i econòmiques 

 

Òrgans de govern: 

PATRONAT 

President: Pere Vallhonrat Guiu 

Vicepresidenta: Anna Vallhonrat Miralles 

Secretària: Núria Vallhonrat Miralles 

 

Estructura del patronat: 

Nombre de membres i composició 

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques. 

Inicialment es constitueix pels següents membres que com a membres fundadors, són 

patrons nats amb caràcter vitalici. 

Pere Vallhonrat i Guiu 

Anna Vallhonrat i Miralles. 

Núria Vallhonrat i Miralles. 



Per acord de les dues terceres parts del Patronat es podrà ampliar els seu nombre fins a 

10 membres. 

Els patrons no nats, són elegits per un període de quatre anys i poden ser reelegits de 

nou indefinidament. 

Per a l’elecció o renovació de nous patrons, cal el vot de les dues parts dels membres 

del Patronat. 

 


