1.- Memòria del que s’ha fet durant el 2019.
1.- 7 Abril 2019: Associació Rubí Musical.
Concert de Primavera que es farà al Teatre Municipal "La Sala". La temàtica del
concert de l'edició del concert d'enguany va relacionada amb el món ferroviari,
en motiu del centenari de l'arribada del tren al poble. Durant l’actuació musical
exposaran una placa de Rubí i la fletja de “salida” propietat ambdues del
museu. Sessió de les peces gratuïta.

2.- Del 9 al 25 Maig: Exposició Àfrica de Miquel Mas.
És fa exposició de quadres de Miquel Mas entre auditori i la Claraboia. Horaris
divendres i dissabte de 19h a 21h i diumenge de 12h a 14h. Van assistir unes 100
persones. Sessió de la sala gratuïta.

3.- 19 Maig: Associació Escacs de Rubí.
El 19 de Maig del 2019 es celebra a l’Auditori el VII Open International d’Escacs
Actius ciutat de Rubí iniciant-se a les 9:30h i durant tot el dia. L’Associació
d’Escacs Rubinenca va superar les seves expectatives omplint l’Auditori del
Museu Vallhonrat amb participants federats arreu del món i del estat espanyol.
Durada 1 dia. Cessió de la sala gratuïta. Van assistir unes 200 persones.

4.- Del 3 al 7 de Juny 2019: Exposició Pau Casal.
"El Joc de cinema". Exposició formada per peces cedides per la "Filmoteca de
Catalunya" i per joguines òptiques fetes pels alumnes. Van tenir l'assessorament
de la Filmoteca quan al disseny i realització de l'exposició. Van assistir unes 400
persones. La sessió de la sala és gratuïta.

5.- 14 i 15 Setembre: Merceria Mercè de Tot labors (Auditori).
La Merceria Mercè de la botiga tot labors de Rubí farà una exposició i tallers que
durarà tot el cap de setmana. Hi assisteixen 100 persones. No és gratuïta la sessió
de la sala.

6.- De l’1 al 15 Octubre: Centre Aragonès exposició i entrega dels premis Santa
Agueda.
Aprofitant les festes del Pilar que es celebren pel Centre Aragonès de Rubí el 12
Octubre, Isabel Gallart ha preparat una exposició de quadres que es pot veure
des de el dia 1 fins el 15 d’Octubre 2019. L’ inauguració serà el 5 Octubre a les
19h a l’Auditori Vallhonrat. L’entrada és gratuïta plaça Montserrat Roig, s/n de
Rubí. També es farà la tradicional entrega de bandes a les reines i el pregó de
les festes a càrrec del Sr. Jordi Peiró. Van asistir un centenar de persones entre
l’inauguració i dies d’exposició.

7.- Del 17 al 27 Octubre: Exposició de Miquel Mas de Bagda Batlle per jubilació
de l’empresa.
Magda Batlle i Joan Mas de Masdisseny, us convidem a la inauguració de
l’exposició que tindrà lloc el dijous 17 Octubre 2019 a l’Auditori a les 19:30h.
L’acte comptarà amb la presència de Jesús del Hoyo Arjona, vicedegà del
Col.legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. La mostra la podreu veure fins
el diumenge 27 Octubre 2019. Per horaris consultar invitació. L’exposició ha sigut
gratuïta. Han asistit unes 150 persones entre inauguració i dies d’exposició.

8.- Divendres 13 Desembre: Presentació llibre Tota la veritat.
A les 19h. Organitzat pel Racó del llibre. Hi assisteixen unes 30 persones. Diversos
autors: Marc Martínez Amat i Roger Mateos i el professor de periodisme a la UAB
(Vicenç Rabadán).

9.- Dijous 19 Desembre: Presentació Butlletí nº 76.
Organitzat per Jordi Vilalta del GCMR i CER. Presentació del BUTLLETÍ 76 del CER
i del GCMR, que tindrà lloc a l'Auditori Vallhonrat (pl. de Montserrat Roig, s/n, de
Rubí) el proper dia 19 de desembre de 2019 a les 7 del vespre. Podreu gaudir així
mateix d'una petita xerrada de l'historiador local Jaume Parras sobre
les primeres eleccions municipals democràtiques a Rubí després del franquisme.
També farem esment del centenari de les Escoles Montserrat, tema també
tractat al Butlletí. Hi assisteixen una quinzena de persones. Acte gratuït.

A partir del mes de Juliol 2018 fins al Març 2019 (aprox.) l’Auditori no ha pogut
acollir més actes culturals degut a unes obres que s’hi estan realitzant per tal de
millorar la sala, sigui més maca i millor condicionada per que artistes, entitats i
altres puguin gaudir d’unes millors condicions.

