Agenda

Dissabte, 22 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a les activitats programades dins del III
Festival Didó de Música i Titelles de Terrassa a l’espai exterior del CEM Escola de
Música i Grau Professional (pg. del Vapor Gran, 17). El Festival se celebrarà del 21
al 23 d’abril a Terrassa, impulsat per l’Associació d’Amics de la Música de Terrassa i
el CEM Escola de Música i Grau Professional, amb el suport de l’Ajuntament de
Terrassa.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’exhibició de tots els grups participants a la Diada de la Colla dels
Bastoners de Terrassa. Hi participaran colles bastoneres de les ciutats de Castellbell
i El Vilar, Balaguer, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Salou, Barcelona, Altafulla,
Martorelles i Sant Adrià del Besòs.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en la inauguració de la II
Jornada d’Innovació Educativa organitzada per l’Escola Airina. L’acte tindrà lloc a la
seu de l’escola (c/ del Nord. 67).
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A les 10 h:
Ell tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, participarà en l’acte institucional de celebració del 10è aniversari
de la Biblioteca del Districte 4, que tindrà lloc a la plaça de l’Assemblea de
Catalunya. Des de les 10 i fins a les 14 h, la plaça acollirà una festa de celebració
dels deu anys de la BD4 que comptarà amb exhibició de sardanes, ball en línia i
sevillanes, xocolatada, cercavila, teatre, contes, espectacles infantils, circ i batucada.
El regidor de Cultura, Jordi Flores, passarà per la festa de celebració a les 13 h.
A les 11 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a l’exposició d’artistes del barri
d’Ègara, organitzada per l’Associació de Veïns d’Ègara, que tindrà lloc a la plaça de
la Immaculada.
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Jornada Olímpica Decathlon, dins dels
actes de commemoració dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92. La jornada, que
comptarà amb diverses activitats esportives al llarg del dia i on participaran
esportistes olímpics i olímpiques de Terrassa tindrà lloc a l’exterior de l’establiment
comercial Decathlon al Parc Vallès (av. del Tèxtil, 50).
A les 11 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de celebració del 10è
aniversari de l’Escola Bressol Municipal Vallparadís, que comptarà amb l’actuació de
la Papallona de Sant Pere, de Tonitino i la Banda de la Vespino i de contes amb La
Crispeta i Pinganillo i Altaveu. L’acte tindrà lloc a l’Escola Bressol Municipal
Vallparadís (pl. de Marta Mata, 5).
A les 12 h:
La regidora del Districte 1, participarà en l’acte de lliurament de premis a les
companyies guanyadores de la 43a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre.
L’acte tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
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A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració del jardí de
l’Escola Bressol Municipal Espígol, amb motiu de la celebració del seu 38è
aniversari. L’acte comptarà amb una batucada a càrrec de Kumtatà, del ball del Drac
Pigolet i d’una xocolatada. L’acte tindrà lloc a l’Escola Bressol Municipal Espígol (c/
dels Ceps, 3).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips ciclistes de la
nova temporada de l’equip Ciclos Morenito que tindrà lloc al Concessionari KIA
Terrassa (c/ de Colom, 453).
A les 14.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de la 1a Romería de la
Hermandad Rociera Andaluza Santa Maria de las Arenas Voces del Camino que
tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 15.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, donarà la sortida del 2n Gran Premi Corvi Ciutat de
Terrassa de ciclisme, organitzada pel Corvi Club Ciclista. La cursa, de 121 km,
sortirà i arribarà de l’avinguda de Béjar, cantonada amb la carretera de Matadepera.
Posteriorment, a les 18 h, el regidor participarà en el lliurament de premis als
guanyadors, també a l’avinguda de Béjar, cantonada amb la carretera de Montcada.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle de dansa “Déesses et
démones”, a càrrec de Blanca Li i Maria Alexandrova. Aquesta creació de Li per al
Teatre dels Camps Elisis es va estrenar a París el 22 de desembre de 2015.
L’espectacle es podrà veure al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 21 h:
La regidora de Presidència, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’Homenatge a Miguel
Hernández, coincidint amb el 75è aniversari de la mort del poeta, organitzat pel
Centro Cultural Andaluz Casa de Priego de Córdoba en Terrassa. L’acte tindrà lloc a
la seu de l’entitat (c/ de Huelva, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la programació del Festival Didó de Música i Titelles de Terrassa al
web: http://www.terrassa.cat/festival-dido.
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Speak up!”, grup de conversa per practicar anglès, a
càrrec de Montserrat Morera. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Mostra de llibre: “Novetats de Sant Jordi”, dins de la
Revetlla de Sant Jordi 2017. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. El punt de partida serà a l’Oficina de Turisme, a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11). Inclou visita guiada a la Masia Freixa, Casa Museu
Alegre de Sagrera i mNACTEC.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “Jardí de contes”.
Taller de jardineria i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al
pati interior de la BD2, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
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persones grans participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents
productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa
ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura d’adults: “Sí”, de Thomas Bernard, dins
de la Revetlla de Sant Jordi 2017. A càrrec de Xavier Serrahima Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “La mainada al Museu”. Taller familiar: “Menja
lletres!”. Adreçat a infants de 3 a 6 anys per elaborar un terrorífic punt de llibre.
Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu musical, a càrrec de Vol menor (Carles Cuxart),
dins de la Revetlla de Sant Jordi 2017. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I + D) Laboratori de creativitat: “Allà on viuen els
monstres”, dins de la Revetlla de Sant Jordi 2017. Per a famílies amb infants a partir
de 4 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Revetlla de Sant Jordi: Concert de música coral amb
cançons de folklore popular, a càrrec de la Coral Torre del Palau i la Coral de la Creu
Roja, dirigides per Lydia Campà. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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A les 20 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Recital de piano a càrrec d’Àlex
Alguacil. Obres de Franz Liszt, Salvador Brotons, Sergey Rarchmaninov i Prokofiev.
Dins del Cicle Les Cambres de l’Auditori. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
Activitats del Bau House: Concert de reggae acústic a càrrec d’Itzipia. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).

Diumenge, 23 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a les diverses activitats que
organitzen a la ciutat diferents entitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, donarà la sortida de la 40a edició del Ral·li de Motos
Històriques de Terrassa. La sortida es farà des de les instal·lacions de l’Atlètic
Terrassa Hockey Club (ctra. de Castellar, 628, Castellar del Vallès).
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’Hoquei Herba Divisió d’Honor
Masculina que enfrontarà els equips Atlètic Terrassa Hockey Club i Club Deportiu
Terrassa. El partit es disputarà al camp de l’Atlètic Terrassa Hockey Club a Can
Salas (ctra. de Castellar, 628, Castellar del Vallès).
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A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de voleibol corresponent a la 2a
Divisió Sènior Masculina que enfrontarà els equips CV Terrassa i Vòlei 6 Manresa
“B”. El partit es disputarà al Pavelló Municipal Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat de Lliga de Tercera Divisió,
Grup 5, que enfrontarà al Terrassa FC i a la UE Vilassar de Mar. El partit es
disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “L’empestat”,
de Jordi Oriol, dirigida per Xavier Albertí i interpretada per Jordi Oriol i Carles
Pedragosa. Una producció d’Indi Gest, Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural i
Temporada Alta Girona/Salt – Festival de Tardor de Catalunya. Tindrà lloc a la Sala
Maria Plans (c/ de Gaudí, 11), dins de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la tradicional Exhibició Castellera de la
Diada de Sant Jordi que tindrà lloc a la plaça vella a càrrec de les colles locals
Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la programació del Festival Didó de Música i Titelles de Terrassa al
web: http://www.terrassa.cat/festival-dido.
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
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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); “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); i “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 (Brasil). Amb aquesta col·lecció l’artista juga
amb formes i colors per transmetre la idea que la nostra humanitat creix amb la
nostra capacitat de vincle i connexió, (Espai Zero). Al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h i a les 12.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: La mainada al Museu. “Per Sant Jordi, la llegenda
del drac”. Adreçat a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de
Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Durant la Diada de
Sant Jordi, el CDMT ofereix un taller d’enquadernació copta, utilitzada del segle II a
l’XI i reconeguda com a precursora dels llibres tal i com els coneixem avui en dia. Els
coptes en origen foren els egipcis que van adoptar el Cristianisme a partir del segle I.
Més tard es va denominar així als cristians d’Egipte en general, un cop la majoria de
la població es va convertir a l’Islam. El cosit copte deixa a l’aire el llom i la costura
vista en forma d’espiga. Això facilita que es pugui obrir molt bé el llibre i que sigui
molt útil per a l’enquadernació moderna de partitures o quaderns de dibuix. En
aquest taller, dirigit per Paula Rudilla, s’elaborarà un quadern Dina A5 amb tapes
dures, decorat i cosit a l’estil copte amb fil de lli encerat. 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).
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A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut musical amb un concert de pop-folk a càrrec de
Kinsale. Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Gran Concert de Sant Jordi “5è
aniversari de l’Associació d’Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa”. Àries, cors i
duets d’òpera i de sarsuela de les obres més universrals interpretats per cantants
solistes lírics vinculats a l’entitat i al Cor dels Amics de l’Òpera i la Sarsuela de
Terrassa, sota la direcció musical de Joan Manau i amb l’acompanyament al piano
de Juli Rodríguez. Dins del Cicle Terrassa Lírica. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 24 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, signaran el conveni per dur a terme la tercera
i última fase del projecte urbanístic d’esponjament del barri de Ca n’Anglada. L’acte
de signatura entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya tindrà lloc a l’Oficina
Municipal de Ca n’Anglada (c/ de Jacint Elias, 27). A l’acte hi participaran també el
tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; el secretari d’Habitatge i
Millora Urbana, Carles Sala; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
Jaume Fornt; i el director de l’INCASÒL, Damià Calvet. Després de la signatura,
l’alcalde i la consellera faran una visita a l’entorn dels blocs de pisos que seran
expropiats i enderrocats en el marc d’aquesta última fase de remodelació del barri.
Els mitjans que ho desitgin podran fer el seguiment de l’acte de signatura i de la
visita a l’entorn dels blocs de pisos afectats.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la roda de premsa de presentació de la
Jornada de Futbol Femení, promoguda per la Federació Catalana de Futbol, que
enguany arriba a la seva 5a edició, i que tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de
Can Parellada el proper 1 de maig. Aquesta activitat s’adreça a nenes i joves d’entre
6 i 14 anys. La roda de premsa tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella,
28).
A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, participarà en
l’acte d’inauguració de l’exposició “Vides Diverses” al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl.
del Tint, 4). Aquesta exposició és una proposta d’ECOM, entitat sense ànim de lucre
que aglutina diferents entitats de persones amb discapacitat, que emfasitza la
importància de la diversitat com a valor social. L'exposició fotogràfica es
complementarà amb la projecció del documental “Vides Diverses”, que mostra la
necessitat i capacitat d'autonomia de les persones amb discapacitat i apel·la a
defensar el dret de totes les persones a decidir sobre la pròpia vida amb igualtat
d'oportunitats, i amb una taula rodona posterior. L'acte públic de presentació de
l'exposició, que es podrà veure fins al dia 5 de maig, comptarà també amb la
intervenció de Maria José Moya, responsable de l'àrea de Vida Independent
d'ECOM; i Antonio Guillén, president d'ECOM.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Primera Acollida: “Mercat de Treball”, xerrada en
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida a càrrec del Servei de Ciutadania i
Qualitat Democràtica i de Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Entrevista de
feina”. L’entrevista de feina és la principal prova de qualsevol procés de selecció de
personal. Preparar-la bé i saber com afrontar-la resulta determinant per incorporar-
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se al mercat laboral treballant per compte d’altri. L’objectiu professional, les
necessitats de l’empresa, la redacció del currículum i la carta de presentació,
l’avaluació telefònica, els diferents tipus d’entrevista, l’estructura del procés, la
comunicació no verbal, consells pràctics i exemples de preguntes i casos reals
s’abordaran al llarg de la conferència amb l’objectiu que els estudiants puguin
demostrar la seva capacitació quan facin una entrevista de feina, facilitant-los, amb
aquestes eines, la incorporació al mercat de treball. La xerrada s’adreça a 15
alumnes de PQPI de l’Institut Santa Eulàlia . Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 12.45 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Taller de
francès”. En una sèrie de tres tallers d’una hora de durada es donarà als estudiants
de francès alguns trucs per entendre l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el
jovent d’avui fa servir, per poder comunicar-se amb altres joves. El taller s’adreça a
25 alumnes de 4t ESO i 10 alumes de 1r de Batxillerat de l'Institut Cavall Bernat .
Tindrà lloc a l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
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:
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).
A les 16.30 h:
Cinefòrum per la igualtat 2017: Projecció del documental “Boxing for freedom”, de
Juan Antonio Moreno i Silvia Benegas (Espanya, 2015). Activitat organitzada pel
Servei de Polítiques de Gènere amb la col·laboració del Servei d’Esport de
l’Ajuntament de Terrassa. Dinamitzarà el col·loqui Esther Páez, boxejadora i primera
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dona amb llicència professional inscrita a la Federació Espanyola de Boxa. Tindrà
lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller musical, a càrrec de Laia Camps. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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:
Nascuts per llegir: “A la voreta dels cors”, activitat infantil a càrrec de la Companyia
Patawa, dins dels actes de celebració del 10è aniversari de la Biblioteca del Districte
4. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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