Agenda

Dissabte, 27 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius regidors i regidores
de Districte, visitarà diverses activitats programades amb motiu de les festes majors
dels barris del Segle XX i les Arenes, la Grípia i Can Montllor.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Romería Manchega, amb motiu de
la celebració del Día de la Comunidad de Castilla - La Mancha, que tindrà lloc a la
Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1). L’acte està organitzat per l’Associació Cultural
de Castilla - La Mancha de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
XVIII edició de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, organitzada per
Alternativa 3 i Intermón Oxfam. La jornada comptarà amb una degustació gratuïta de
productes de comerç just i amb l’actuació musical de la Companyia Roger Canals, a
més de la venda de productes de comerç just, o la visita a l’exposició “Estira del fil”.
Els Minyons de Terrassa també faran un pilar pel comerç just. Tindrà lloc al Mercat
de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
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A les 11.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora del Districte
2, Lluïsa Melgares, assistirà a la jornada de portes obertes de l’Horta Comunitària de
Ca n’Anglada, que mostrarà el seu projecte, l’espai i la seva feina als veïns i les
veïnes del barri per engrescar altres persones a formar part de la iniciativa, duta a
terme pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa. Les persones assistents
podran trobar una exposició explicativa del projecte i un tastet de productes de l’hort.
L’Horta Comunitària de Ca n’Anglada, situada al carrer de Sant Honorat, 15, es va
iniciar el juny de 2013 i ofereix a 21 persones i les seves famílies, en risc d’exclusió
social, la possibilitat de participar i ser protagonistes de la creació d’un projecte
comunitari de producció d’hortalisses ecològiques per a l’autoconsum. L’Horta
Comunitària té una contraprestació directa, i és que, a canvi d’implicar-se en la
dimensió comunitària del projecte, cada participant rep formació bàsica en
horticultura ecològica i gestiona una parcel·la d’horta per a autoproveir-se de
verdures.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte d’inauguració de la nova Sala de
Fitness de l’Atlètic de Terrassa. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del club (ctra. de
Castellar, 628).
A les 12.45 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Festa de Cloenda dels Clubs de
Lectura d'adults de la BCT Xarxa i participarà en el lliurament de detalls als monitors.
L’acte, que inclourà un vermut, tindrà lloc al pati de la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al dinar de la Romería Manchega, amb
motiu de la celebració del Dia de la Comunidad de Castilla - La Mancha, que tindrà
lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1). L’acte està organitzat per l’Associació
Cultural de Castilla - La Mancha de Terrassa.
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A les 15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’hoquei herba corresponent a la
Fase d’Ascens al Campionat d'Espanya de 2a Divisió Femenina que enfrontarà els
equips Línia 22 HC i SPV Complutense. El partit es disputarà a l’Estadi Federatiu de
Terrassa (c/ dels Voluntaris, 10).
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la plantada de la Trobada de Gegants
Bandolers, corresponent a la VI Diada Antoni Messeguer, que tindrà lloc a la plaça
Nova. Hi participaran gegants provinents de Masquefa, Rellinars, Puigventós i
Collbató; de les escoles Bisbat d’Ègara, Abat Marcel i El Cim; els Gegants de la
Ciutat de Terrassa; el Ball de Serrallonga i la Colla dels Federins de Terrassa.
A les 18 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la celebració de la 10a Diada
dels Bastoners de Sant Pere i de la 3a Diada dels Gegants de Sant Pere. L’acte
tindrà lloc a la plaça del Rector Homs.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de lliurament de diplomes de
cloenda dels Cursets de Sardanes organitzats per l’Agrupació Sardanista ASERT.
L’acte tindrà lloc al Raval de Montserrat.
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 24è Torneig 12 h de Bàsquet organitzat
per El Social Bàsquet a les seves instal·lacions (c/ de la Font Vella, 40).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Mendelssohn”, a càrrec de la
Coral Nova Ègara. Amb la presència del cor de cambra convidat Cor Pax de
Sabadell, sota la direcció d’Esteve Costa. Dins del Cicle Músiques del Cor de la
Temporada de Música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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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).
D’11 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: Terrassa hi serà present a la Fira Modernista de
Barcelona i promocionarà el programa de rutes turístiques, les visites guiades
gratuïtes a la Masia Freixa, i donarà informació i publicacions del patrimoni de la
ciutat, incidint especialment en el patrimoni Modernista. També es promocionaran
les activitat a les que Terrassa Gastronòmica dóna suport, com la ruta “Terrassa. De
Tapa en Tapa”. CorEixample i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona,
amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Mercat de la Concepció,
presenten la 13a edició de la Fira Modernista de Barcelona, un esdeveniment que
s’engloba dins de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample, que se celebra al carrer
de Girona de Barcelona, entre els carrers del Consell de Cent i l’avinguda de
Diagonal, del 26 al 28 de maig. La Fira aplega una gran quantitat d’activitats culturals
i d’oci per reviure els anys de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del segle
XX. Enguany, la Fira està dedicada al pintor Ramon Cases.
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Ruta guiada: “Un tastet pel patrimoni industrial
terrassenc”. Visita guiada a la Masia Freixa, la Casa Alegre de Sagrera i el
mNACTEC. El punt de trobada serà a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 12 h:
9è Cicle Sons Clàssics: Concert sorpresa!, a càrrec del Cor i els solistes dels Amics
de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa. 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).
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A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu musical a càrrec de Miquel Pujadó. 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 plaza del
Diamante”, de Mercè Rodoreda. Adaptació pròpia d’Albert Vidal. A càrrec d’Egar
Show. Direcció de Marta Fraucas. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
(av. d’Àngel Sallent, 55), amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la
Maurina.

Diumenge, 28 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Festa amb els Malalts de la
Confraria de la Mare de Déu de Lourdes que tindrà lloc a la Fundació Busquests (c/
de Vinyals, 61).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor d’Esports, Dani
Nart, assistirà al partit de futbol de tornada corresponent a la primera eliminatòria de
la promoció d’ascens a Segona Divisió B que enfrontarà els equips Terrassa FC i
Ontinyent CF. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor de Territori i Sostenibilitat, i regidor de Medi Ambient, Marc Armengol,
visitarà la V Fira Agroecològica, que tindrà lloc a la plaça Vella. La fira està
organitzada conjuntament per PiC Vallès i l’Ajuntament de Terrassa. L'edició
d'enguany comptarà amb una vintena de productors artesans agroecològics i entitats
locals de consum responsable que exposaran els seus productes i projectes a partir
de les 10 h i al llarg del matí. Durant la jornada hi haurà xerrades i debats sobre la
producció ecològica del porcí, models de consum cooperatiu i un dinar popular.
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Final del partit d’hoquei herba
corresponent a la Fase d’Ascens al Campionat d'Espanya de 2a Divisió Femenina.
El partit es disputarà a l’Estadi Federatiu de Terrassa (c/ dels Voluntaris, 10).
A les 13.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la 7a Festa de Primavera organitzada
per la Hermandad Andaluza de San Sebastián de Fiñana en Terrassa, en honor de
Sant Isidre, que tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 14 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concurs de Paelles
emmarcat dins de la celebració de la Festa de la Primavera, organitzada per
l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Parellada per la unitat del nostre barri, que
tindrà lloc a la plaça de Joan Santamaria.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra de teatre: “Jo
seré el seu gendre”, de Jaume Villanova i Torreblanca, dins del cicle de teatre
Escenes locals 2017. Es tracta d’una comèdia per a tots els públics a càrrec del
Grup Teatral Egarenc. Tindrà lloc a la Sala Xavi Sallent del Centre Parroquial Santa
Creu (c/ de Pere Fizes, 25).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Final de la Fase Final Territorial de Bàsquet de la Categoria Preinfantil
Masculí Nivell A-1, que tindrà lloc al Pavelló Municipal de Can Parellada (c/
d’Amèrica, s/n).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a les Bucs Sessions, dins de la
temporada estable Terrassa Música Moderna del Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa. El concert, a càrrec dels grups Bounties i Aini’s Answer, es podrà veure
a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24). Les Bucs Sessions són concerts
de curta durada protagonitzats per bandes locals que utilitzen els Bucs Baumann
com a local d’assaig.
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: “Teixits 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).
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D’11 a 14 h:
Activitats del Servei de Turisme: Terrassa hi serà present a la Fira Modernista de
Barcelona i promocionarà el programa de rutes turístiques, les visites guiades
gratuïtes a la Masia Freixa, i donarà informació i publicacions del patrimoni de la
ciutat, incidint especialment en el patrimoni Modernista. També es promocionaran
les activitats a les que Terrassa Gastronòmica dóna suport, com la ruta “Terrassa.
De Tapa en Tapa”. CorEixample i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona,
amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Mercat de la Concepció,
presenten la 13a edició de la Fira Modernista de Barcelona, un esdeveniment que
s’engloba dins de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample, que se celebra al carrer
de Girona de Barcelona, entre els carrers del Consell de Cent i l’avinguda de
Diagonal, del 26 al 28 de maig. La Fira aplega una gran quantitat d’activitats culturals
i d’oci per reviure els anys de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del segle
XX. Enguany, la Fira està dedicada al pintor Ramon Cases.
A les 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “La Banda als seus peus”. Concert a
càrrec de la Banda de Terrassa i diversos solistes convidats. 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 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Joventut i vellesa. 190 anys de la mort
de Beethoven”. A càrrec del Trio Pedrell. Commemoració de la mort de
L.V.Beethoven. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 29 de maig

AGENDA
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores participarà en l'acte de lliurament dels diplomes
del programa "Nascuts per llegir". El projecte, l'objectiu del qual és fomentar la
lectura entre els infants de Terrassa de 0 a 3 anys, és una iniciativa de col·laboració
entre les biblioteques, els CAPs i les famílies de la ciutat, amb el suport institucional
de MútuaTerrassa i del Consorci Sanitari de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la sessió 4a, on es passarà el
documental “No pasarán”, del cicle de cinema: “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 del documental i col·loqui
posterior. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere 9).
A les 19.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
inauguració de l’exposició de Màscares Solidàries, organitzada per l’Assemblea
Local de Creu Roja de Terrassa, que tindrà lloc al Centre Excursionista de Terrassa
(c/ de Sant Llorenç. 10).
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ALTRES ACTIVITATS
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:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Projecció de la pel·lícula “La herida”,
de Fernando Franco, dins del cicle Cinefòrum per la igualtat. Tindrà lloc al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller musica, 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 dels nous
llibres infantils arribats a la BD3. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Treball: Pistes per trobar feina a l’estiu”. A la
Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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