Agenda

Dissabte, 20 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius regidors de
Districte, visitarà diverses activitats programades amb motiu de la festes major del
barri de Sant Pere.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, assistirà a l’acte “Dia de l’Esport Solidari. L’esport amb les malalties
minoritàries.” que tindrà lloc de 9 a 24 h a la plaça de Can Roca i que inclourà
diverses activitats esportives al llarg del dia i música en directe a la nit. L’acte està
organitzat per Unidos por ellos, entitat que aplega El sueño de Aarón AME, Cors
Lluitadors de Duchenne i Todos contra la histiocitosis, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa. Els beneficis que es recaptin amb aquest acte, al que
també assistirà durant la tarda el regidor d’Esports, Dani Nart, es destinaran a
l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, assistirà a la Jornada Cultural organitzada per l’Associació Veïnal Can
Roca que tindrà lloc al Parc de les Nacions Unides amb la participació de les entitats
So-m Maurina, el Grup de Sevillanes de l’Associació de Veïns de Can Roca,
Associació Grup Sardanista Terrassa Nord, Agrupació Folklòrica Amunt i Crits,
Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa, Esbart Egarenc i Castellers de
Terrassa. La jornada pretén dur a terme un intercanvi cultural amb la finalitat
d’acostar el barri de Can Roca i el seu entorn a la resta de la ciutat.
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A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la 4a Diada del Patrimoni, organitzada per la colla castellera Minyons de
Terrassa, que inclourà la construcció d’un pilar caminat pels Minyons des de la Creu
Gran fins a la Seu d’Ègara, que travessarà el Pont de Sant Pere precedit pel Ball de
Gitanes de Terrassa. A les 18.30 h està prevista una actuació castellera al recinte de
la Seu d’Ègara a càrrec dels Minyons de Terrassa i de les colles convidades
Castellers de Barcelona i Capgrossos de Mataró.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la 5a edició de l’European Mami’s Hockey Festival, torneig organitzat pel
Club Egara del 20 al 21 de maig a les seves instal·lacions (c/ de Jacint Badiella, 5).
Al torneig hi participaran 50 equips procedents de 32 clubs d’arreu d’Espanya,
d’Europa i també de l’Argentina, prop de 600 jugadores i més de 200 voluntaris i
voluntàries.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la sortida de la Cursa Solidària del
mNACTEC, de 4 km pels carrers adjacents i l’interior del Museu, prova popular no
competitiva per descobrir el Museu des d’una altra perspectiva que es farà amb
motiu del Dia Internacional dels Museus i del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de
Barcelona. La sortida tindrà lloc des del Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya - mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). La inscripció per a la cursa té un cost de
5 euros per participant, que es destinaran íntegrament al Moviment Olímpic Solidari,
un projecte per fomentar la transmissió dels valors de l’olimpisme i la pràctica
esportiva entre els infants amb risc d’exclusió social.
A les 10 h:
El regidor d’Estructura Territorial i Districte, Amadeu Aguado, farà la benvinguda
institucional a les persones participants en l’Assemblea General Ordinària de la
Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), que tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180). Posteriorment, a les 13.15
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h, la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, participarà en l’acte de cloenda de
l’Assemblea General Ordinària de la FAVT.
A les 11 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, participarà en l’acte
de lliurament de premis del Concurs Bíblic organitzat pel Grup AVANT Terrassa de
la Federació de Cristians de Catalunya. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de lliurament de premis de la
Final Territorial de Voleibol Juvenil Femení que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal
de la Maurina (c/ de Sardenya, 32).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la desfilada dels equips participants a la
5a edició de l’European Mami’s Hockey Festival, torneig organitzat pel Club Egara
del 20 al 21 de maig a les seves instal·lacions (c/ de Jacint Badiella, 5). El regidor
també donarà al primer rellevista la torxa olímpica, que farà un recorregut des del
Camp Federatiu d’Hoquei fins al Club Ègara, amb motiu del 25è aniversari de
Terrassa com a subseu olímpica d’hoquei als Jocs de Barcelona 92. Al torneig hi
participaran 50 equips procedents de 32 clubs d’arreu d’Espanya, d’Europa i també
de l’Argentina, prop de 600 jugadores i més de 200 voluntaris i voluntàries.
A les 18 h:
La regidora de Normalització Lingüística, Rosa Maria Ribera, assistirà a la 3a edició
de la “Terregada de Jocs”, la jornada del joc en català que organitza el Consorci de
Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí a la plaça del Vapor Ventalló. El Servei
Local de Català, el Centre Excursionista de Terrassa, la botiga Landròmina i el grup
de jugadors Stas Tarat muntaran taules amb jocs perquè hi pugui jugar des del
públic familiar fins a jugadors i jugadores més avesats que vulguin conèixer les
darreres novetats. Els autors i autores també tindran un espai per presentar els seus
prototips i es durà a terme un taller dirigit i dinamitzat per una persona experta que
ajudarà les persones participants a crear una joguina.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Trobada de Bèsties de Foc que
tindrà lloc a la plaça de Lluís Companys, organitzada per Dracs i Bruixes de Can
Boada, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Veïns dels Grups Gibraltar – Lluís Companys. Hi participaran les
colles Drac de Terrassa, Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell, el Poll Foll
dels Diables de Ripollet, el Pilós dels Diables de Rubí, i el Raganet del Drac i Bruixes
de Can Boada.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Les quatre estacions”,
amb coreografia de Mauro Astolfi, una producció de Spellbound Contemporary Ballet
en col·laboració amb el Ministeri de Béns i Activitats Culturals i la Fundació Teatre
Verdi de Pissa, amb música en directe de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.
L’espectacle, que forma part de la Temporada de Dansa BBVA es podrà veure al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 20.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de voleibol sènior masculí
corresponent a la promoció d’ascens a Primera Catalana que disputaran els equips
CV Terrassa i el CV Alella. El partit es disputarà al Poliesportiu del Pla del Bonaire
(c/ de Sabadell, s/n).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la visita gratuïta “De Vallparadís a la
Vall del Nil”, una activitat organitzada pel Museu de Terrassa i el Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (CDMT), que permetrà, amb motiu de la Nit dels
Museus 2017, conèixer i visitar de forma conjunta l'exposició “Teixits de la Vall del
Nil. Teixits coptes de Montserrat i del CDMT” i les pintures murals de la Seu d'Ègara.
La visita tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25) i a la Seu d’Ègara. Esglésies de
Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1). A la mostra “Teixits de la Vall del Nil.
Teixits coptes de Montserrat i del CDMT” s'exhibeixen més de quaranta teixits datats
entre els segles IV i XI pertanyents a la comunitat copta, nom amb què es coneix als
cristians d'Egipte. La majoria són fragments de decoracions per a indumentàries.
Destaquen per la seva qualitat tècnica i per la seva bellesa. També es visitaran les
Esglésies de Sant Pere dedicant una especial atenció a les pintures murals dels
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segles V al VIII que ens permetran identificar algunes de les escenes i observar la
vestimenta dels personatges representats.
ALTRES ACTIVITATS
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 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Tindrà lloc a la Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector
Homs, 1).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “La nena de la casa de la Bauma”, de
Marienka Bellostas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat “Animalons”. Activitat 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 18.30 h:
11è Cicle de Teatre Escenes Locals: Representació de l’obra “La rosa de paper”, de
Vicent Andrés Estellés, a càrrec d’Acció Teatre. Poesia teatralitzada per a públic jove
i adult. Dirigida per Rosa Aguado. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
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(av. d’Àngel Sallent, 55), amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la
Maurina.
Des de les 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Portes obertes al CDMT
coincidint amb la “Nit dels Museus”. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
De 19 a 24 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Portes obertes al Taller de
Restauració del CDMT. Al CDMT, durant la Nit podeu visitar el Taller de Restauració.
Elisabet Cerdà, restauradora, mostrarà com s’organitza el dia a dia en les diverses
parts del taller i explicarà algunes de les tècniques que s’hi desenvolupen
habitualment. Podreu veure peces en les que s’està treballant actualment o bé que
han estat restaurades recentment. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
De 19 a 23 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Nit dels Museus 2017:
“Secrets de Museu”, itinerari guiat pels espais menys coneguts del CDMT, les
reserves. En aquesta activitat es visiten tres dels vuit espais que estan habilitats com
a reserves. En ells, els visitants podeu gaudir de la indumentària i els complements
històrics dels segles XVIII, XIX i XX, de forma directa i sense vitrines. Durant aquesta
visita podreu descobrir també algunes de les tasques de conservació i
emmagatzematge del patrimoni tèxtil que es desenvolupen quotidianament al CDMT.
Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
De 19.30 a 22 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Nit dels Museus 2017:
“Moviment, paraula, silenci, acció” (escenes al voltant dels teixits). Us convidem a
participar d’aquesta proposta original a càrrec de “La Gunter, relats itinerants”
(Teresa Sànchez-Roca). Ens ofereixen un recorregut per gaudir de tres escenes
diferents repartides pels espais del CDMT protagonitzades per la dansa, la
paraula/silenci i l’acció performativa. Tot plegat per experimentar d’una altra manera
el Museu i per notar els teixits des de l’art i amb els cinc sentits. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
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A les 20 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Somnis fets realitat, El musical”. Obres
de diferents autors, adaptació del Conservatori de Terrassa, Agustí Humet i Daniel
Garcia. A càrrec de l’alumnat del taller de teatre musical de l’Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa. Dins del XXX Cicle de Concerts del Conservatori
de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
Des de les 21.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: 13a edició de “La Nit dels Museus”. Portes obertes
a la Seu d'Ègara i passi de l'audiovisual “Les pintures de la Seu episcopal”. Segles V
al VIII, produït pel Museu de Terrassa. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara. Esglésies de
Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1).

Diumenge, 21 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; i de la regidora d’Educació, Rosa Maria
Ribera; assistirà a la 12 Dis Trobada! de les Escoles d’Educació Especial i a la 6a
Mostra d’Oci Adapatat. La Dis Trobada!, organitzada per la Coordinadora Capaç, és
la trobada lúdica anual d’infants i joves de les Escoles d’Educació Especial de la
ciutat, joves i adults amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Hi haurà
tallers, animació, jocs, actuacions, venda de samarretes, tómbola de regals, música i
ball. Tindrà lloc, al llarg del dia, a la Muntanyeta, del Parc de Vallparadís.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la 5a edició de l’European Mami’s Hockey
Festival, torneig organitzat pel Club Egara del 20 al 21 de maig a les seves
instal·lacions (c/ de Jacint Badiella, 5). Al torneig hi participaran 50 equips
procedents de 32 clubs d’arreu d’Espanya, d’Europa i també de l’Argentina, prop de
600 jugadores i més de 200 voluntaris i voluntàries. A les 14 h, el regidor participarà
en la cerimònia de lliurament de premis a les jugadores participants al torneig.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de Lliga de Primera Catalana que
enfrontarà els equips CP San Cristóbal i EFAC Almacelles. El partit es disputarà al
Camp de Futbol Municipal de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Missa de la Hermandad Andaluza
Nuestra Señora del Rocío que tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
A les 13 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de lliurament de
trofeus a les persones participants a la 2a Cursa La Nova Electra 2017 “Junts per
l’esport, junts per la diversitat”. Aquest esdeveniment esportiu està organitzat per
l’AMPA de l’Escola La Nova Electra i tindrà lloc a la mateixa Escola (pl. de l’Electra,
15).
A les 14 h:
La regidora del Districte 4, Rosa Maria Ribera, assistirà al Dinar de Germanor
organitzat per l’Associació de Veïns de Can Palet, que tindrà lloc a la sala d’actes del
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Ran Ran Ran + Roger
Puig, dins de la temporada estable Terrassa Música Moderna del Servei de Cultura
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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: Els diumenges, visita lliure. 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”,
podeu visitar: “Teixit de la Vall del Nil”, una mostra on hi trobareu teixits coptes
(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).
“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, trobareu, a l’espai final,
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).
“Conexiones vinculares”, una mostra d’art tèxtil contemporani. Es tracta de sedes de
gran format pintades a mà per l’artista Ana José Rossi. Aquesta artista d’origen
argentí es va inspirar primer en les figures de Gaudí i Miró per realitzar aquestes
peces. Darrerament s’ha vist commoguda per l’entorn i la vida a l’Illa de Boipeba a
Bahía (Brasil) i aquesta influència impregna també les obres que podeu contemplar
al CDMT. (Espai Zero). Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 10 h:
Activitats del CIAB: Itinerari: El paisatge i la biodiversitat de Bonvilar, dins del
Programa d’activitats de cap de setmana del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(CIAB) i de l’Anella Verda. Tindrà lloc al CIAB (c/ del Camí dels Plans de Can
Bonvilar, 40).
A les 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Somnis fets realitat, El musical”. Obres
de diferents autors, adaptació del Conservatori de Terrassa, Agustí Humet i Daniel
Garcia. A càrrec de l’alumnat del taller de teatre musical de l’Escola Municipal de
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Música – Conservatori de Terrassa. Dins del XXX Cicle de Concerts del Conservatori
de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Escenes locals 2017: Teatre: “El trampós entrampat”, de Nicasi Camps i Pinós.
Comèdia per a més grans de 12 anys, dirigida per Pilar Martí, a càrrec de PAM
Teatre del Casal de Sant Pere de Terrassa. Hi col·labora la Parròquia de Sant
Cristòfor. Tindrà lloc al Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor (pl. de Ca n’Anglada,
37).

Dilluns, 22 de maig

AGENDA
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la sessió 3a, on es passaran quatres
documentals, del cicle Els documentals de la Itàlia feixista sobre la Guerra Civil
espanyola (1936-1939): “Les imatges per a la memòria. Iconografia feixista i Guerra
Civil Espanyola”. El cicle està organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa amb la col·laboració de la Filmoteca Española, Bundesarchiv Filmarchi, el
Centro di Studi sul Cinema Italiano i l’Istituto Luce Cinecittà; i el suport del Cinema
Catalunya. Introducció a càrrec de la comissària de l'exposició "Fu la Spagna!",
Daniela Aronica, passi dels documentals i col·loqui posterior. Tindrà lloc al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere 9)
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Xarxes Professional. Eines 2.0”.
L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que
es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en la recerca d'ocupació. A
l'entorn competitiu en què ens trobem, en el que la globalització i la tecnologia han
donat lloc a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat la competència
a l'hora de trobar feina. 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:
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 17.30 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Oci juvenil: “Activitats d’estiu a Districte Jove”.
A càrrec de l’Equip del Districte Jove. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de
Jacquard, 1).
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