Agenda

Dissabte, 25 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Protecció Civil, Marc
Armengol; assistirà al simulacre de rescat d’excarceració dels Bombers de Terrassa
que tindrà lloc al Raval de Montserrat dins de la campanya “Els Bombers
t’acompanyen a donar sang”. Aquesta iniciativa dels Bombers de la Generalitat vol
augmentar les donacions de sang en els dies previs a les vacances de Setmana
Santa, quan les reserves es redueixen dràsticament. L’edició d’enguany de la
campanya arriba a Terrassa el 25 de març quan, des de les 10 i fins a les 20 h, es
podran fer donacions de sang al Saló de Sessions de l’Ajuntament, mentre que el
Raval de Montserrat acollirà diverses activitats lúdiques per a petits i grans a càrrec
de diverses entitats i associacions de la ciutat.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Torneig de Pàdel Solidari organitzat per
recaptar diners per a les associacions Todos contra la Histiocitosis, Cors Lluitadors
de Duchenne i El sueño de Aarón, que lluiten contra malalties infantils minoritàries.
El torneig tindrà lloc al Centre de Fitness Perfect Fit Terrassa (av. del Vallès, 139).
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A les 10 h:
El regidor de Manteniment Urbà i Parcs Urbans, Amadeu Aguado, assistirà a una
plantada d’arbres a Els Bellots, organitzada pel Servei de Cultura i el Servei de
Gestió de l’Espai Públic on participaran diverses entitats que habitualment fan servir
aquest espai de la ciutat per als seus aplecs i activitats a l’aire lliure.
A les 10.30 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a l’inici de la cercavila amb motiu
de la Festa de la Primavera, que s’iniciarà a la plaça de la Maurina i finalitzarà a la
plaça de l’Olivera, organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Maurina i
entitats del barri. La Festa de la Primavera inclourà la presentació a la plaça de
l’Olivera dels plats participants al concurs gastronòmic “Cuines del món”.
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de bàsquet corresponent a la
categoria Tercera Catalana Sènior Masculina que enfrontarà els equips Clínica
Dental Can Parellada i Q Bàsquet Sant Cugat 2. El partit es disputarà al Pavelló Can
Parellada (c/ d’Europa, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Onironiro”, de l’artista i il·lustradora Ana Sender, dins del Programa d’Exposicions
2017 del Cicle Art/Terrassa. L’exposició es podrà veure a la Casa Soler i Palet (c/ de
la Font Vella, 28) fins al 22 d’abril.
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’handbol corresponent a la
categoria Primera Catalana Sènior Masculina que enfrontarà els equips Handbol
Terrassa i Handbol Sant Quirze B. El partit es disputarà al Pavelló de Can Jofresa (c/
de Badalona, 4).
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares,
assistiran al concert de Jazz Be Bop a càrrec de Carles Pineda Soulbop Quartet &
Glòria Torres, amb Carles Pineda, saxo alt; Federico Mazzanti, piano: Joan Martí,
contrabaix; Pau Bombardò, bateria; i Glòria Torres, saxo tenor i veu. El concert, dins
del 20è Cicle Jazz a prop, està impulsat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa i compta amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Torre-sana,
Vilardell i Dones amb empenta. Tindrà lloc al Casal de Montserrat, Torre-sana i
Vilardell (c/ de Salamanca, 35).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Plaça de Foc”, dins dels
actes de celebració de la IV Diada de la Colla Drac Baluk Astharot i Diables de Ca
n'Aurell. L’espectacle, que comptarà amb la presència, com a colles convidades,
dels Diables del Poble Sec i la Colla Jove de Diables de Sant Llorenç tindrà lloc a la
plaça del Progrés.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Speak up!”, a càrrec de Montserrat Morera. Grups de
conversa per practicar l’anglès. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi lingüístic”, a càrrec d’Aprenem
Terrassa. Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.15 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Inclou visita guiada, les entrades a la Masia Freixa, la Casa Museu
Alegre de Sagrera i el mNACTEC. La sortida es farà des de l’Oficina de Turisme (pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 12 h:
20è Cicle Jazz a prop: Cloenda del cicle. Concert de dixieland a càrrec de Casi el
mejor trío de tu vida, amb Mikha, violí, Artem Zhuliev, saxo, i Maria Puertas, tuba.
Amb la col·laboració de l’Associació de Concessionaris del Mercat de La
Independència. Tindrà lloc al Mercat de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Oliver Jeffers”. Activitat
adreçada a famílies amb infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “Hay razones que la razón no
entiende”, a càrrec de Natalia Labourdette, soprano, i Jesús Campo, piano.
Interpretaran obres de Bellini, Mozart, Rossini, Verdi, Granados, Schubert i Strauss,
entre d’altres. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 26 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esport, Dani Nart,
assistirà al partit de Lliga corresponent al Campionat de Primera Catalana que
enfrontarà el CP San Cristóbal i la UD Vista Alegre. El partit es disputarà al Camp
Municipal de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
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Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i de la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera; assistirà al Pícnic Jazz
Vallparadís, dins del 36è Festival de Jazz de Terrassa. Enguany, les actuacions
aniran a càrrec de La Locomotora Negra, Perico Sambeat & Joe Magnarelli Quartet,
Wom Trio + Sara Pi, i The Mambo Jambo. Tindrà lloc al Torrent de la Font d’en
Sagrera, al Parc de Vallparadís.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, acompanyarà el president de la International Hockey
Masters Association, Glenn Paton, en la visita que farà a les instal·lacions del Club
Egara (c/ de Jacint Badiella, 5), designat per la Federació Internacional de Hockey
com a seu de la tercera edició del FIH Master World Cup, que es disputarà del 27 de
juliol al 5 d’agost de l’any 2018.
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de Germanor de l’Agrupació
Folklòrica Amunt i Crits que tindrà lloc al restaurant Milton Convention (c/ de Sant
Cosme, 134). Durant el dinar es lliuraran les distincions, premis i trofeus a les colles
sardanistes obtinguts durant la passada temporada.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Toc Toc”, de
Laurent Baffie, a càrrec de la companyia Inestable Ceretana de Puigcerdà. L’obra
forma part del programa del XLIII Premi Ciutat de Terrassa de Teatre i es
representarà a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores assistirà al concert “Ja som simfònics”, a càrrec de
l’OH! Orquestra Simfònica d’ex-alumnes del Conservatori de Terrassa. dirigit per
Jordi Montoliu. El concert dins de la Temporada de Música de l’Auditori Municipal,
tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Jornades de portes obertes al Castell Cartoixa de
Vallparadís. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Castell Cartoixa Vallparadís (c/ de
Salmerón, 17).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Jornades de portes obertes a la Seu d’Ègara.
Accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Tindrà lloc al Museu de Terrassa –
Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1).
A les 18 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Xerrada: “Espais a Terrassa amb nom de
dona”, a càrrec de Rosa Cuadra Francès, advocada. Activitats organitzada per
l’Associació de Vídues de Terrassa (c/ Blasco de Garay, 34).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: “Visita guiada a la Masia Freixa”. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).

Dilluns, 27 de març

AGENDA
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Mobilitat i regidor de Seguretat, Marc Armengol
assistirà a l’espectacle sobre educació viària “Canvi de Marxa”, organitzat per la
Policia Municipal de Terrassa, la Fundació Mutual de Conductors i el Servei Català
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de Trànsit. Aquesta activitat té com a objectiu conscienciar el jovent sobre les
causes i conseqüències dels accidents de trànsit, a més de fomentar conductes
responsables i d’autoprotecció en aquest tram d’edat. Es faran dues sessions al
Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), la primera a les 9.30 h i la segona a les 11.30 h.
Està previst que hi participin més de 1.100 alumnes de 4t d’ESO de 15 centres
educatius de la ciutat.
A les 11.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’espectacle sobre educació
viària “Canvi de Marxa”, organitzat per la Policia Municipal de Terrassa, la Fundació
Mutual de Conductors i el Servei Català de Trànsit. Aquesta activitat té com a
objectiu conscienciar el jovent sobre les causes i conseqüències dels accidents de
trànsit, a més de fomentar conductes responsables i d’autoprotecció en aquest tram
d’edat. Es faran dues sessions al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), la primera a
les 9.30 h i la segona a les 11.30 h. Està previst que hi participin més de 1.100
alumnes de 4t d’ESO de 15 centres educatius de la ciutat.
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada cada mes per la regidoria de
Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes concentracions
(que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és manifestar
públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la solidaritat amb les
dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència pel sol fet de ser
dones.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Emprendre en femení:
Talent femení i els ingredients necessaris per emprendre”. Taller destinat a dones
emprenedores amb la finalitat de conèixer aspectes molt importants dins el propi
significat d'emprendre, relacionat amb les habilitats intra i interpersonals femenines.
Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadani: Xerrada “Mercat de Treball”, a càrrec de Foment
de Terrassa, col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. Tindrà lloc al Centre
Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria: “Eines
per dirigir: com gestionar el conflicte”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per
a empreses i els seus equips. Programa subvencionat per Foment de Terrassa,
Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya) i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment
(ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Cinefòrum: “Sufragistas”, dirigida per Sarah
Gavron, drama històric (Regne Unit, 2015). Col·loqui a càrrec de Dolors Teulé i Joan
Tamayo, membres de la Comissió de Drets Humans de Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Terrassa. Organitza el Servei de Polítiques de Gènere i col·labora el Servei de
Ciutadania. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. Pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Atès
que un dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i
en la comunitat, el Club de Lectura està obert a totes les persones interessades en
treballar i gaudir de la lectura. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “L’Elmer presenta...novetats!!!”. Presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BD3. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Berenem i Xerrem”. “BiX2 – Visita a l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Terrassa”. Taller adreçat a joves a partir de dotze anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.45 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares. Xerrada:
“Adolescència actual, res per rebel·lar-se”, a càrrec de Maria Carme Echevarría,
psicòloga i psicopedagoga, coordinadora de reeducacions d’adolescents i adults.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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