1.- Memòria del que s’ha fet durant el 2017.
1.- 17 de Febrer: Conferència “100 Anys de les Escoles Ribes. Joan Bosch i Martí
Tauler 1916-2016).
En commemoració als 100 anys de les Escoles Ribes, a l’Auditori Vallhonrat
(c/Sant Pere, 77-79) a les 19h s’ha realitzat aquesta conferència on ha assistit
unes 25 persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. El conferenciant rep 50€ i no
es cobra res per fer la conferència.

2.- 15 de Març: Conferència “Josep Puig i Cadafalch, personatge cabdal i
polifacètic”.
En commemoració als 150 anys de la mort de l’arquitecte modernista Puig i
Cadafach, a l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere, 77-79) a les 19h s’ha realitzat la
conferència “Josep Puig i Cadafalch, personatge cabdal i polifacètic”. Han
assistit una vintena de persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. El conferenciant
rep 50€ i no es cobra res per fer la conferència.

3.- 4 Maig: Presentació del llibre (3ª part) La saga de Tito Valerio Nerva.
Sergio Alejo per tercera vegada exposa el seu nou llibre “La sombra de la
conjura la tercera part de la trilogia las crónicas de Tito Valerio Nerva” a
l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere, 77-79) a les 19h. Han assistit una vintena de
persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. No es cobra res per fer la conferència.

4.- 9 Maig: Conferència “Míra’m als ulls”
A les 19h Dani Pernas ens va preparar una conferència per explicar la seva
història, una mirada que no hi veu massa... A l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere,
77-79). Han assistit una quinzena de persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. No
es cobra res per fer la conferència. En aquest cas el conferenciant no cobra res
per fer-la.

5.- 19 Maig: “Industria de l’aviació republicana a Rubí”
A les 19h Pere Bel membre del GCMR i CER ens va preparar la interessant
conferència sobre l’aviació secreta a Rubí. A l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere,
77-79). Han assistit una quinzena de persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. No
es cobra res per fer la conferència. En aquest cas el conferenciant cobra 50€
per fer-la.

6.- 25 Maig: “Centenari de la Revolució Russa (1917-2017)”.
Per commemorar el centenari de la Revolució Russa, a les 19h Lluis Garcia Majo
membre del GCMR i CER ens va preparar una conferència que ens va explicar
què va passar a la Revolució Russa. A l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere, 77-79).
Han assistit una vintena de persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. No es cobra
res per fer la conferència. En aquest cas el conferenciant cobra 50 € res per ferla.

7.- Dia 17 Juny: Concert Dones de Cor a les 20:30h
Pel 5è aniversari del grup han ofert un repartori de cançons al jardí del
Museu Vallhonrat (plaça Montserrat Roig, s/n) on han assistit unes 100
persones. A càrrec de Sussi Méndez. Entrada gratuïta.

8.- Dijous 22 Juny: Presentació del Butlletí nº 68 pel GCMR i CER.
A les 8 del vespreva tenir lloc a l'auditori Vallhonrat, carrer de Sant Pere,
77-79, la presentació del Butlletí 68 (juny de 2017), que aquesta vegada
es va parlar sobre la trajectòria dels primers alcaldes del franquisme a
Rubí, fins a Miquel Rufé, amb articles dels historiadors rubinencs Eduard
Puigventós i Ramon Batalla, i contindrà també una interessant entrevista
a Miquel Llugany, primer batlle democràtic, a càrrec de Guifré Lloses.
Entrada C/Sant Pere, 77-79. Van assistir una vintena de persones. Acte 1
dia i gratuït.

9.- Del 26 Juny al 9 Juliol: 100 ANYS DEL TBO (1917-2017).
Per conmemorar els 100 anys del TBO el Museu Vallhonrat ha organitzat
fer l’exposició on s’hi exposarà material propi del museu com dibuixos
originals del TBO i alguna revista curiosa. Es contracta vigilant que se li
paga en total la quantitat de €. L’entrada és gratuïta i es podrá veure
de dilluns a dijous de 19h a 21h, divendres i dissabtes de 18h a 21h i
diumenges de 11h a 14h i de 18h a 21h. Entrada C/Sant Pere, 77-79. La
inauguració serà el 28 Juny a les 19h. Han assistit un total de 186 persones.

10.- Divendres 30 Juny: Concert Grup Mandala de Rubí.
Es tracta de fer un concert de petit format per conmemorar el Dia
Internacional dels Museus però per el mal temps que va fer es va posposar
pel 30 de Juny a les 21h. Es fa al pati del museu i és gratuït. L’entrada per
Plaça Montserrat Roig, s/n. Es pagen 250€/concert. Assisteixen unes 60
persones.

11.- 1 Juliol: Portes obertes i activitat per infants per Festa Major.
De 10h a 14h activitat per infants entre 5-12 anys. A les 12h portes obertes
per a tothom amb visita guiada. L’entrada és gratuïta per Plaça
Montserrat Roig s/n. Assisteixen unes 25 persones.

12.- Del 7 al 21 Octubre: Centre Aragonès de Rubí. Exposició i Festes del
Pilar.
El dissabte 7 Octubre a les 19h el Centre Aragonès com ja és habitual farà
a l’Auditori l’inauguració de l’exposició del taller de la pintora Rosario
Jiménez “Mirando hacia el futuro” i el tradicional pregó de festes del
Centre Aragonès. L’exposició estarà oberta fins el 21 Octubre. L’horari
està per concretar. A l’acte està previst que passin unes 200 persones
aproximadament. Es cobren 105,87€ (iva inclòs).

13.- El dia 18 Octubre: Piscolabis membres de la CECOT Rubí.
Està previst fer una visita guiada al museu als membres de la junta de la
CECOT i posteriorment un piscolabis per parlar dels temes del dia a la sala
de l’Auditori. Van assistir una 25 persones. Acte gratuït.

14.- Dissabte 28 Octubre: Exposició de labors i realització de tallers.
Dissabte 28 Octubre Mercè de la botiga Merceria Mercè TOT LABORS de
Rubí conjuntament amb l’entitat Oncolliga de la que és responsable
Yolanda realitzaran durant tot el dia una activitat. De 10h a 14h exposició
de labors i de 16h a 19:30h tallers per a tothom. L’acte finalitzarà amb un
pica-pica a les 21:30h. L’acte és gratuït. Hi assisteixin unes 80 persones.

15.- Del 10 al 24 de Novembre Exposició “200 anys dels Maristes”.
Durant 15 dies l’Escola Maristes exposen a l’Auditori Vallhonrat al c/Sant
Pere, 77-79 per commemorar els 200 anys de l’ institució. L’acte és gratuït
i han assistit a l’exposició 1172 alumnes i 72 professors. A l’acte inaugural
70. 100 visitants a l’exposició. En total 1414 persones.

16.- Desembre. Pessebre vivent per Hermandad del Rocío de Rubí.
Per segon any consecutiu l’Hermandad Rociera de Rubí farà el pessebre
vivent al pati del Museu. L’acte serà del 18 al 23 Desembre de dilluns a
divendres de 18:30h a 20:30h i dissabte de 10h a 14h. És gratuït i està
previst que assisteixin unes 1.000 persones.

17.- Desembre. Presentació del Butlletí nº 69 del GCMR-CER.
El 19 de Desembre el GCMR–CER a les 19h. Hi assisteixen unes 20 persones.
Entrada gratuïta.

