
1.- Memòria del que s’ha fet durant el 2018. 

1.-Del 3 al 10 Febrer: Exposició “Las flores de mariana”. 

El dissabte 3 de Febrer a les 19h el Centro Aragonès de Rubí inauguren 

conjuntament amb la pintora Mariana Trinidad una exposició “Las flores de 

Mariana” a l’Auditori Vallhonrat al c/ Sant Pere, 77-79, Rubí. També faran la 

tradicional entrega de premis Santa Àgueda. Hi assisteixen un centenar de 

persones. Es cobren 87.50€ més iva per cessió de la sala durant 8 dies. 

                       

 

       

 

 

 



2.- 16 Febrer: Conferència sobre maçoneria.  

Pere Bel és l’encarregat d’impartir la conferència sobre maçoneria a Rubí a les 

19h a l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere, 77-79).  Han assistit  unes 35 persones. 

Entrada gratuïta. Durada 1 dia. El conferenciant rep 50€ i no es cobra res per fer 

la conferència. Organitza: Pere Bel. 

              

       

 

 

 

 



3.-  21 de Març: Conferència “Conferència 100 Anys del ferrocarril“ 

En commemoració als 100 anys de l’arribada del ferrocarril a Rubí  Lluis Garcia 

Majó farà una conferència a les 19h sobre aquest tema. Lloc Auditori Vallhonrat 

(c/Sant Pere, 77-79). Han assistit unes 35 persones. Entrada gratuïta. Durada 1 

dia. El conferenciant rep 50€ i no es cobra res per fer la conferència. Organitza 

el Museu Vallhonrat. 

                

 

                             

 



4.- Del 5-15 Abril: Exposició del Cercle Filatèl.lic Bíblic. 

El Centre Filatèlic Bíblic ha organitzat una exposició itinerant sobre el 

col·leccionisme bíblic en l’especialitat de la filatèlia, numismàtica, medallística i 

bíblica. Des de fa 4 anys que l’organitzen en diferents poblacions.  

A les 19h hi haurà la conferència a càrrec de Pere Pagès Garcia, conferenciant 

habitual a les exposicions, sobre Història de la Bíblia a Espanya i Catalunya.  

Durant l’acte es farà entrega gratuïta del sobre, segell i mata-segell en el que 

figurarà la fundació del Museu Vallhonrat i com a col·laborador l’ajuntament de 

Rubí.  

L’exposició es podrà veure fins el 14 Abril de dilluns a divendres 17h a 20h i 

dissabte de 11h a 13h.  

No es cobra res per l’exposició. Hi assisteixen unes 40 persones a l’inauguració i 

han passat un total d’unes 244 persones per l’exposició. Durada: 10 dies. 

 

     
 

         
 

      

 

 

 



5.- 13 Abril Conferència centenari de Raimón Panikkar. 

Conferència feta i organitzada per Pere Bel membre del GCMR i CER a les 19h. 

Per commemorar els 100 anys del naixement del filòsof Raimón Panikkar (1918-

2010). A l’Auditori Vallhonrat al c/ Sant Pere, 77-79. Han assistit una quinzena de 

persones. El conferenciant rep l’import de 50€ més iva. No es cobra res per fer la 

conferència. 

                            

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- 19 Abril: Conferència 100 anys de la fi de la 1ra Guerra Mundial 

Ramon Batalla membre del GCMR i CER a les 19h ha realitzat una conferencia 

sobre els 100 anys de la fi de la 1ra Guerra Mundial 1914-1918 a l’Auditori 

Vallhonrat (c/Sant Pere, 77-79). Han assistit unes  20 persones. Entrada gratuïta. 

Durada 1 dia. El conferenciant rep 50€ i no es cobra res per fer la conferència. 

Organitza el Museu Vallhonrat. 

                  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- 3 Maig:Sopar groc. Trobada per recaptar diners pels presos polítics. Llibertat 

presos polítics. 

Algunes entitats de la ciutat s'han unit per organitzar el Sopar Groc Solidari, amb 

l'objectiu de recaptar fons per a L'Associació Catalana pels Drets Civils, una 

entitat creada per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma 

d'actuació conjunta, per donar veu als represaliats i suport a les seves famílies. 

 

El sopar tindrà lloc el dia 3 de maig, a partir de les 20.30 h a l'Auditori del 

Museu Vallhonrat Plaça Montserrat Roig, s/n Rubí. Es cedeix l’acte de forma 

gratuïta i assisteixen unes 150 persones.  

                                          

 

     

 

 



8.- 11 Maig: Conferència “130 anys de l’exposició de Barcelona” 

A les 19h Pere Bel ha preparat la conferència sobre els 130 anys de l’Exposició 

de Barcelona. A l’Auditori Vallhonrat (c/Sant Pere, 77-79). Han assistit una 

quinzena de persones. Entrada gratuïta. Durada 1 dia. El conferenciant rep 50€ 

i no es cobra res per fer la conferència. Organitza Museu Vallhonrat. 

     

 

               

 

 

 

 

 

 



9.- 17 Maig: Presentació llibre Sergio Alejo: 

S’ha concertat amb Sergi Alejo, la presentació del seu llibre ¿Sabías qué?, sobre 

anècdotes de l'antiguitat, acompanyada d'un xerrada sobre el món de la dona 

a l'antiguitat, per al 19 de juliol a les 7 de la tarda al Museu Vallhonrat. Acte 

organitzat pel GCMR i CER. Acte gratuït. Hi assisteixen unes vint-i-cinc persones. 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- 14 de Juny: Presentació del llibre d’Antoni Bassas de TV3 pel Racó del llibre. 

Dijous 14 Juny 2018 a l'Auditori Vallhonrat (Plaça Montserrat Roig, s/n de Rubí) a 

les 19h la llibreria el Racó del llibre organitza la presentació del llibre d'Antoni 

Bassas "Bon dia son les vuit!" presentat per la directora de Ràdio Rubí Lídia Juste. 

Van assistir unes 100 persones, l’acta va ser gratuït i no es va cobrar res per cedir 

la sala. Organitza la llibreria el Racó del llibre. 

 

   

      

           

 

 

 

 

 



11.- Del 19 Juny al 3 Juliol: Exposició col. Lectiva dels artistas i socis de l'Ass. Sant 

Galderic. 

 

Del dia 22 Juny a l’1 de Juliol 2018 es va gaudir de l’exposició col·lectiva d’art 

que va organitzar l’Associació Sant Galderic de Rubí on hi participaren un total 

20 artistes, de diferents especialitats; pintura, dibuix, escultura, fotografia… així 

doncs, es van poder veure les obres dels diferents artistes i escultors locals: 

Àngels Barea, Sandra Bea, Pep Borràs, Rosa Brustenga, Cèlia Casanovas, Quim 

Conca, Lluïsa Crespo, César Font, Rafel Font, Amèlia Freixa, Núria Lacambra, 

Carme Llop, Oriol Marco, Sergi Marcos, Miquel Mas, Miki Méndez, Maria Ramírez, 

Maria Ruiz, Anna Tamayo, Guadalupe Villaret.  

L’exposició va tenir lloc a la Fundació Museu Vallhonrat, (accés des de la 

plaça Montserrat Roig, s/n), des del divendres 22 de juny a les 19:30, que es va 

fer l’acte d’inauguració, i oberta fins el diumenge 1 de juliol. 

 

En el següent horari: 

Divendres 22 de juny INAUGURACIÓ 19:30 a 21:00 

Dissabte 23 de juny 11:30 a 14:00 

Diumenge 24 de juny 11:30 a 14:00 i de 18:00 a 20:30 

De dilluns 25 a dijous 28 de 18:00 a 20:30 

de Divendres 29 a diumenge 1 de 11:30 a 14:00 i de 18:00 a 20:30. 

L’entrada gratuïta i no es cobra res per cedir la sala durant els 15 dies. Van 

assistir unes 90 persones en total de les quals 40 van assistir a la inauguració.  

                   

 



      

 

      

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.- Del 19 al 23 de Desembre. Pessebre vivent per Hermandad del Rocío de 

Rubí.  

Per tercer any consecutiu l’Hermandad Rociera de Rubí farà el pessebre vivent 

al pati del Museu. L’acte serà del 19 al 23 Desembre de dimecres a divendres 

de 18:00h a 20:00h, dissabte de 11h a 13h i de 18:00h a 20:00h i diumenge de 

11h a 13h. És gratuït i està previst que assisteixin unes 1.000 persones.  

 

 

 


