Agenda

Dissabte, 8 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora del Districte 2,
Lluïsa Melgares; visitarà la 3a edició de la Fira de l’Oliva, organitzada per
l'Associació de Comerciants El Tomb de Ca n'Anglada, amb el suport de
l'Ajuntament de Terrassa, a diferents espais del barri. Aquest any es podrà visitar un
mercat de parades de venda d'oli, olives, productes derivats, de pagès i alimentació
artesana a més de gaudir d'un ampli i divers programa d'activitats: Es podran fer
tasts d'olis, assistir a xerrades o participar de tallers i activitats infantils, concerts en
directe o diferents espectacles de cultura popular entre altres propostes. A més, els
bars i restaurants de Ca n'Anglada ofereixen des del 31 de març fins al 9 d'abril el 3r
Concurs i Ruta de Tapes.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis de la Jornada
de Promoció del Patinatge, en les categories benjamí, aleví, infantil i cadet,
organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa que tindrà lloc al
Pavelló Municipal de Viladecavalls (ctra. d’Olesa, s/n).
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A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’hoquei de Divisió d’Honor femení
que enfrontarà els equips Atlètic Terrassa Hockey Club i CD Terrassa. El partit es
disputarà a les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa a Can Salas (ctra. de Castellar,
628).
A les 17 h:
El regidor de Serveis Socials, i Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, i la regidora del
Districte 2, Lluïsa Melgares, assistiran a l’acte de commemoració del Dia
Internacional del Poble Gitano que tindrà lloc a la Pista Poliesportiva de Vilardell (c/
de Pamplona, 2). L’acte, que comptarà amb diverses activitats esportives i tallers,
està organitzada per l’Esplai Tremola, el Districte Jove i l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Monòlegs
modernistes”, a càrrec del Grup de Teatre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals
de Terrassa, dins de l’11è Cicle de Teatre Escenes Locals, impulsat pel Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. L’obra es representarà al Casal del Segle XX
(pl. del Segle XX, 11). Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del Segle XX.
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la semifinal de la Lliga Catalana de futbol
americà que enfrontarà els equips Terrassa Reds i Argentona Bocs. El partit es
disputarà al Camp Municipal de Futbol de Can Boada (c/ Camí de Can Boada, s/n).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Violons”, dins del Cicle les
Cambres de l’Auditori de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal. El concert
anirà a càrrec d’Anaïs Oliveras, soprano; Diana Roche, viola da spalla; Lluís Heras,
violó tenor i violoncel; i Edwin Garcia, tiorba.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’estrena de l’obra “Tot assajant... un
clàssic”, de Qollunaka Grup de Teatre, escrita i dirigida per Òscar Garcia i Eduard
Garcia. L’obra es representa, fora de concurs, dins de la 43a edició del Premi Ciutat
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de Terrassa de Teatre. L’obra es podrà veure a la Sala Crespi del Casal de Sant
Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
III Fira de l’oliva de Terrassa 2017: Trobareu totes les activitats de la Fira en el
següent enllaç: http://www.terrassa.cat/ca/fira-oliva.
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Inclou la
visita guiada a la Masia Freixa i recorregut per edificis modernistes. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 9 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
farà el tret de sortida de la II Passejada i Cursa Solidària d’Avan, organitzada per
l’Associació Vallès Amics de la Neurologia – AVAN. La Cursa Solidària (de 5 km) i la
Passejada (de 2,5 km) sortiran i arribaran a la plaça de la Cultura, on es faran
diverses actuacions musicals, de zumba, country, etc.
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A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i la
regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera; assistirà a l’exhibició de taekwondo i
hapkido que tindrà lloc al Pavelló de Bàsquet de Can Parellada (c/ d’Europa, s/n),
organitzada per l’Associació de Veïns Can Parellada per la unitat del nostre barri i el
Gimnàs Cos Olímpic.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat de Primera Catalana que
enfrontarà el CP San Cristóbal i el CF Balaguer. El partit es disputarà al Camp
Municipal de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà al partit de futbol corresponent a la Categoria 3a Divisió, Grup V, que
enfrontarà els equips Terrassa FC i Santfeliuenc CF. El partit es disputarà a l’Estadi
Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Matanza Extremeña organitzada pel
Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa que tindrà lloc a la Masia Els Bellots
(c/ de la Terra, 1).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Rèquiem de Gounod”, a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida pel concertino – director,
Quim Tèrmens; i la Coral Mixta d’Igualada, dirigida per Alfred Cañamero. El concert,
dins de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal, tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del cantautor uruguaià Daniel
Viglietti dins de la temporada estable Terrassa Música Moderna de l’Ajuntament de
Terrassa i del Festival de Música d’Autor Barnasants. El concert es podrà veure a la
Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. A banda de la “Sala del procés tèxtil”, actualment es pot
visitar: “Retalls d’ahir i d’avui” centrada en quatre apartats que fan referència a les
col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la producció de teixits
tècnics. Gràcies a la col·laboració de diverses empreses es poden veure una sèrie
de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions, des dels biopolímers
fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent (1a planta). I “Teixit de la Vall
del Nil”, una mostra on hi trobareu teixits coptes dels segles II-IX, que provenen de la
Col·lecció Roca Puig de l’Abadia de Montserrat i dels fons del CDMT. Més de
quaranta fragments i dues peces d’indumentària amb sorprenents decoracions que
integren l’herència de diverses cultures, des de l’Egipte faraònic als cristians egipcis
passant per grecs, romans i musulmans. (2a planta). A l’Espai Zero “Conexiones
vinculares”, una exposició de sedes pintades a mà per l’artista tèxtil argentina Ana
José Rossi. Les peces estan inspirades en les figures de Gaudí i Miró però també en
la llum, la gent i el paisatge de l’illa de Boipeba a Bahía de Brasil. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): Teatre infantil: “Les princeses
també es tiren pets”, a càrrec de la Xarxa de Terrassa i produïda per El Replà
Produccions. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 18.30 h:
11è Cicle de Teatre Escenes Locals: Teatre: “La dona de l’encarregat”, a càrrec de
la Companyia 8. Dirigida per José Antonio Aguado i amb la col·laboració de la
Parròquia de la Santa Creu. Tindrà lloc a la Sala Xavi Sallent del Centre Parroquial
de la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25).

Dilluns, 10 d’abril
AGENDA
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, mantindrà una
reunió de treball amb el secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Salvadó. Durant la reunió, Salvadó explicarà al tinent d’alcalde el nou model
d’implantació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya, basat en una xarxa
d’oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tota la ciutadania de
Catalunya. La reunió tindrà lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
Els mitjans gràfics que ho desitgin podran prendre imatges de l’arribada del secretari
i de l’inici de la reunió, que tindrà lloc a les 10.30 hores a l’Ajuntament. En acabar,
cap a les onze del matí, el tinent d’alcalde i el secretari d’Hisenda atendran als
mitjans de comunicació.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Al Museu... i Santes Pasqües!” Taller 1: “Revolta
al galliner”. Taller adreçat a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc al Museu de
Terrassa – Casa Alegre de Sagrera (d/ de la Font Vella, 29).
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A les 11 h i les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Per Setmana Santa, la mainada al Museu”. “La
vella Quaresma no vol marxar!”. Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc al
Museu de Terrassa – Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 19 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre: “Les guerres dels altres” de Domènec
Jofresa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

