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Les propostes de Rubí per aquest
cap de setmana

Michael Jackson en el videoclip de "Thriller" | RUBITV

Aquest cap de setmana compta amb diverses propostes a la ciutat de Rubí:
Aquest cap de setmana és l'últim que l'Aula Cultural acull l'exposició Diorames de Pessebre de
Nadal
(https://www.rubitv.cat/noticia/95/exposicio/diorames/pessebres/nadal/ja/esta/oberta/ciutadania) ,
que es pot visitar divendres de 17.30 a 20.30 h i dissabte i diumenge de 12 a 14 i de 17.30 a
20.30 h.
Avui divendres, s'inaugura l'exposició d'il·lustracions
(https://www.rubitv.cat/noticia/251/llibreria/lectors/al/tren/acull/exposicio/artista/rubinenc/joaquim/c
onca) originals de l'artista rubinenc Joaquim Conca, a les 19 h, a la llibreria Lectors, al tren! A les
20.30 h comença l'espectacle Memory of the music, al teatre municipal La Sala. Un espectacle per
aquells aficionats a la música pop amb el millor tribut al Rei del Pop: Michael Jackson.
I com cada setmana, a les 21 h, l'Ateneu Municipal acollirà la Nit d'observacions astronòmiques.
L'Associació d'Amics de l'Astronomia TRI.A Rubí convida a totes aquelles persones interessades
en l'astronomia a gaudir d'una sessió d'observació astronòmica des de la torreta de l'equipament, de
la mà dels telescopis i el material tècnic de l'entitat.
Dissabte a les 10.30 h, la plaça del mercat acollirà, com cada setmana, La Trocalleria, un punt
d'intercanvi d'objectes de segona mà on els rubinencs i rubinenques poden trobar oportunitats a
canvi d'allò que ja no necessiten.
A les 11 h, a la Sala Petits Lectors de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler tindrà lloc la
primera activitat de l'any d'aquest espai, dedicada a mares amb nadons de 0 a 3 anys
(https://www.rubitv.cat/noticia/257/biblioteca/municipal/rubi/inicia/any/amb/moltes/activitats/previst
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es/gener) .
Finalment, dissabte i també diumenge, a les 18 h, serà el moment de gaudir de l'esperada versió
infantil de la tradicional obra de teatre de Nadal, Els Dimoniets
(https://www.rubitv.cat/noticia/250/casal/popular/acull/dimoniets) , al Casal Popular.
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