Agenda

Dissabte, 6 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la 39a Trobada Pedagògica de l’Escola Pia de Catalunya,
en la que participaran més de 600 professionals, coincidint amb el 400 aniversari
d’aquesta institució religiosa. L’acte, al que també assistirà la consellera
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz, tindrà lloc a l’Escola
Pia de Terrassa (c/ del Col·legi, 18).
Al llarg de la tarda-vespre:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la concentració de les
colles participants en el 36è aniversari dels Diables de Terrassa i de la XXII Diada de
la colla. Les colles participants, que es concentraran al Raval de Montserrat per fer
actuacions de lluïment i un correfoc, són els Bocs de Sant Antoni de Vilamajor, els
Diables d’Andorra i els Diables de Terrassa.

A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la 46ª Fira d’Abril de
Catalunya 2017, organitzada per la Federación de Entidades Culturales Andaluzas
en Catalunya (FECAC), on visitarà la caseta de les entitats terrassenques presents a
la Fira. La Fira té lloc al Parc del Fòrum de Barcelona.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, assistirà a la 10a Jornada de Divulgació de la Relativitat.
Posteriorment, a les 10.45 h, participarà en el lliurament de reconeixements a les
persones participants en edicions anteriors de la Jornada de la Relativitat. Les
persones assistents podran atendre de manera gratuïta tres conferències que
tractaran de temes diversos sobre la relativitat. La primera, a càrrec del professor
Aurelio Juste, parlarà sobre “La cara obscura de l'univers”, la segona tractarà sobre
“Els telescopis de llum Txerenkov, una finestra a l'univers violent”, per part del
professor Lluís Font, i finalment, el professor Raül Jiménez parlarà de si
“Comprenem com funciona l'univers”. La jornada, organitzada per l’Agrupació
Astronòmica de Terrassa i Planeta Da Vinci, tindrà lloc al Teatre Principal de
Terrassa (pl. de Maragall, 2).
A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
xocolatada popular organitzada per la Fundació Vicenç Ferrer per celebrar el 2n
aniversari del nomenament de la plaça de Vicenç Ferrer. L’acte tindrà lloc a la plaça
de Vicenç Ferrer.
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l'acte de lliurament del 36è
Concurs BBVA de Dibuix Escolar convocat per la Fundació Antigues Caixes
Catalanes i BBVA CX. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340). El Concurs BBVA de Dibuix Escolar és un dels 9 premis culturals de diverses
disciplines que organitza la Fundació Antigues Caixes Catalanes arreu de Catalunya.
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
“Amunt tothom per la igualtat”, que tindrà lloc al Monument de la Dona Treballadora
convocada per l’entitat Amunt Dona Creant Realitats, que té com a objectiu principal
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la inserció laboral de dones que pateixen violència masclista o d'altres en exclusió
social.

A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria 4a Catalana masculina, que enfrontarà els equips Les Fonts UE “A” i Can
Boada CFA. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Poble Nou (c/ de
Blanca de Centelles, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la proclamació dels “Canjilones de
honor 2017”, dins de la celebració de la Tarde Cultural en la Sala Crespi,
organitzada per l’Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en Terrassa
amb motiu de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar. L’acte tindrà lloc a la Sala
Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la 2a Mostra de Llibres Autoeditats i
Llibre d’Artista de Terrassa La Nau, organitzada per La Nau, amb la col·laboració del
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. La Mostra tindrà lloc els dies 6 i 7 de
maig a La Nau(c/ de Montserrat, 15), espai d’una antiga fàbrica industrial que RGA
Arquitectes ha habilitat per treballar i acollir activitats culturals. La Nau és una mostra
del llibre de petita edició i del llibre d’artista que té cura del seu aspecte i contingut, i
que pretén facilitar la trobada entre els mateixos creadors i la relació públic/autor. Es
tracta d’una iniciativa del tàndem “Moreno&Soria” i “Eklèctyc Impressions”, que
arriba enguany a la seva segona edició.
A les 19.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de la Lliga Nacional de Korfbal que
disputaran els equips Korfbal Vallparadís “A” i Platja d’Aro Korfbal al Poliesportiu
Municipal de Sant Llorenç (c/ del Castellsapera, 7).
A les 19.45 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Solemne Pregón Rociero, organitzat
per la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Terrassa. El pregó, que anirà a

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

càrrec de Lydia Jiménez, tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat
(c/ d’Astúries, 51).

A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Processó de la Santa Creu de
Canjàyar des de la Parròquia de Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1), que farà un
recorregut pels carrers Major de Sant Pere, Bonaventura Castellet, Joan Duch, i el
pont de Sant Pere fins a la Creu Gran, amb tornada a la Parròquia. A l’acte, dins de
la celebració de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar, organitzada per l’Asociación
Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en Terrassa, hi participaran la
Hermandad de San Sebastián de Fiñana, els Bandolers de Terrassa i la Agrupación
Musical San José de Terrassa. En acabar la processó, la Coral Rossinyol actuarà
mentre es projecten imatges a la façana de l’Església de Sant Pere. Posteriorment, a
les 22.30 h, el regidor de Cultura assistirà al sopar organitzat per la Hermandad
davant de la rectoria de Sant Pere, a la plaça del Rector Homs.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Llibres sobre modernisme”. 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Microteatre infantil: “El baúl”, “Mario y Marta quieren
robar”, “La Sala” i “El planeta”, a càrrec de l’Associació Sociocultural Amal. Activitat
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adreçada a infants a partir de sis anys. Representació de quatre mini obres. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

A les 19 h:
Activitats del Bau House: Trobades del Hackclub. Si t'interessa l'art digital, la robòtica
o la tecnologia, vols muntar el teu prototip i compartir-ho amb altres persones o vols
conèixer el treball d'artistes emergents en aquest camp, pots venir al Hack Club. Per
conèixer artistes emergents en art digital, informació relacionada amb els processos i
la tecnologia que hi ha al darrera de la seva obra, el seu procés de treball i els
prototips que ha desenvolupat. Aquesta activitat es realitzarà comptant amb la
participació del Centre de Creació Estruch de Sabadell i l'Hangar de Barcelona.
Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Activitats del Baumannlab: Taller de gravat sostenible Presentació final del projecte.
Tindrà lloc a La Nau (c/ de Montserrat, 95).
A les 20 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Cicle Terrassa Lírica. Concert:
“Melodies de les Illes Britàniques”, amb Elena Copons, soprano, Helena Satué, violí,
Peter Schmidt, violoncel, Carles Marigó, piano. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 7 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; assistirà a la Batucada, a càrrec de Som Maurina, dins de la I Diada
Solidària organitzada pels Castellers de Terrassa a la plaça del Progrés amb
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l’objectiu d’aconseguir finançament per a les entitats orientades a les malalties
minoritàries Cors Lluitadors de Duchenne, El sueño de Aarón, Todos con Aleix i Max
contra la Histiocitosis i Associació Espanyola de Febre Mediterrània Familiar.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la celebració de la Festa de la Santa Creu i l’Arbre de Maig, organitzada
per l’Esbart Terrassa de l’Agrupació Folklòrica “Amunt i Crits”, adherit a la Societat
Coral Els Amics, que es farà a la Parròquia de la Sagrada Família (c/ de Blasco de
Garay, 98). La festa de la Santa Creu de Terrassa, que se celebra cada any el
primer diumenge de maig, combina els actes de celebració de l’arribada de la
primavera, amb el ritus de benedicció del terme i la plantada simbòlica d’un arbre.
A les 12.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
participarà en la processó de la 43a Romería de San José de Abrucena en Terrassa,
des de la capella de la Torre Mossèn Homs fins al convent de les Carmelites
Descalces i en la tornada a la capella acompanyats per la banda de música
Agrupación Musical San José de Terrassa i pels Bandolers de Terrassa.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’actuació de grups de cultura popular, amb motiu de la Festa de la Santa
Cruz de Canjáyar, organitzada per l’Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de
Canjáyar en Terrassa. A l’acte, que tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs,
s/n) actuaran els Bastoners de Sant Pere, els Geganters de Sant Pere i els Diables
de Sant Pere. Posteriorment, a les 12.30 h, el tinent d’alcalde assistirà a la Missa en
honor a la Santa Cruz del Voto de Canjáyar que es farà a la Seu d’Ègara i, a les 14
h, participarà en el dinar organitzat per l’Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de
Canjáyar en Terrassa al Restaurant El Cultural (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la 1a edició de les 3 Hores Resistència
BTT Corvi, prova inclosa dins del circuit 3HRBTT. Les 3 Hores Resistència BTT, és
una prova en bicicleta de muntanya, oberta a tot tipus de ciclista. En solitari, en
parella o en equips de tres, els participants han de donar el màxim de voltes
possibles dins de les 3 hores de duració de la prova a un circuit d'aproximadament 3
km. El regidor assistirà al punt del circuit establert al carrer de les Vinyoles, entre
l’Escola Marià Galí i el Camp Municipal de Futbol de Can Boada.

A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5, que enfrontarà al Terrassa FC i a La Pobla CF.
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 al concert “D’autor: dels desconeguts als
contemporanis”, amb Dríade Grup Vocal i Lourdes García com a vocal, dins del Cicle
Músiques del Cor de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Delafé, dins de la
temporada estable Terrassa Música Moderna del Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa. 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
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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); “Teixits 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 10.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Ruta guiada: “Fàbrica i Somnis, el somni d’un
obrer”. Inclou visita guiada al mNACTEC i a la Casa Alegre de Sagrera. Tindrà lloc al
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Cataluya - mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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, 8 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Relacions
Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera, presidirà i farà la benvinguda
institucional del Concert Dia d’Europa, acte de celebració del Dia d’Europa. L'acte
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comptarà amb la participació de tres representants de l’alumnat de l'Escola El Cim,
que parlaran sobre “Què significa Europa per a nosaltres”, i amb un concert amb
vàries peces clàssiques de compositors europeus a càrrec d'alumnes i professors
del Conservatori de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest
Lluch, 1). L'Ajuntament de Terrassa celebra cada any aquest dia amb alguna activitat
que serveixi per apropar la idea d'Europa a la ciutadania.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, i regidor de Medi Ambient, Marc
Armengol; i la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera; assistiran a l’acte de
lliurament al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa de
dotze caixes niu de ratpenats per part d’alumnes del mòdul de fusteria del Pla de
Transició al Treball (PTT) de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa. L’acte
tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa (Edifici Vapor Universitari,
c/ de Colom, 114).
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la roda de premsa de presentació de
les Final Four de les Lligues de Divisió d’Honor masculina i femenina 2016-2017 que
se celebraran a les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club del 12 al 14 de
maig. La roda de premsa tindrà lloc a la seu de l’Atlètic Terrassa (ctra. de Castellar,
628).
A les 17 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la festa d’inauguració dels nous
semàfors instal·lats a tres cruïlles del passeig del Vint-i-dos de Juliol, organitzada per
l’AMPA de l’Escola El Vapor. El lloc de trobada serà davant de l’Escola El Vapor (pg.
del Vint-i-dos de Juliol, 186). Les obres de reforç de la senyalització de les cruïlles
del passeig del Vint-i-dos de Juliol i els carrers de la Mare de Déu dels Àngels, de
Miquel Àngel i de Sant Gaietà s’han fet amb l'objectiu de millorar les connexions a
peu, mitjançant l'execució de dos nous passos de vianants, i la seguretat viària,
mitjançant la regulació semafòrica.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de cloenda del Projecte
“Parella TIC” i en el lliurament de diplomes als i les joves participants en l’edició
d’enguany. Aquest projecte és un servei gratuït que ofereix la BCT Xarxa a persones
adultes que no coneixen l’ús de les noves tecnologies. L’aprenentatge es fa per
parelles: un o una jove estudiant d’institut ensenya l’ús dels ordinadors a una
persona adulta, que prové de diferents entitats del districte on s’ubica la biblioteca.
Aquest curs s’ha dut a terme a la BD3 i a la BD6.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Mostra del Coneixement: “Gamma 2.0
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, perquè servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (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:
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: Taller: “Aprèn a programar amb Scratch”, a càrrec
d’Omar Hsnaou. Activitat adreçada a infants de set a dotze anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olimpics, 7).
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