Agenda

Dissabte, 3 de juny

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 de la Maurina, Ca n’Aurell i Cementiri Vell.
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el regidor de Cultura, Jordi Flores;
assistiran a diversos actes programats amb motiu de la 46a Romería del Rocío en
Catalunya, organitzada per la Federación de Entidades de Cultura Andaluza en
Catalunya (FECAC). El recinte que acollirà la 46a Romería del Rocío en Catalunya
està situat al Polígon Industrial de Can Petit, entre l’avinguda del Vallès i l’avinguda
de Font i Sagué.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
visitarà les noves bicicletes de spinning de la sala de ciclisme indoor i la nova gespa
artificial de la piscina exterior del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en l’acte de cloenda dels Jocs Esportius Escolars 2016-2017, organitzat
pel Consell Esportiu Vallès Occidental Terrassa que tindrà lloc a la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de celebració del 5è
aniversari dels Espais Familiars que tindrà lloc a l’Escola Bressol Coloraines (c/ dels
Jocs Olímpics, 56).
Al llarg del dia:
El regidor de Comerç, Amadeu Aguado, i el regidor del Districte 6, Noel Duque,
assistiran a la 15a edició de Comerç a Cel Obert, organitzada per l’Associació de
Comerciants Eix Terrassa Nord, que tindrà lloc a la rambla de Francesc Macià i a la
plaça del Primer de Maig. Els comerços surten al carrer per oferir els seus productes
en un ambient festiu i amb tot un seguit d’activitats.
A les 9.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte d’inauguració de les noves
bicicletes de spinning de la sala de ciclisme indoor i de la gespa artificial de la
piscina exterior del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 10 h:
La regidora de Presidència, Rosa Maria Ribera, donarà la benvinguda a les
persones assistents a la III Trobada d’Entitats d’Estudis del Vallès. En aquesta
trobada es tractaran temes diversos vinculats al primer terç del segle XX al Vallès,
una època que va significar grans canvis econòmics, socials i polítics i culturals per a
la societat vallesana i on la ciutat de Terrassa es va significar com un espai de gran
dinamisme. L’acte està organitzat pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i tindrà
lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara,
270).
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Al llarg de la tarda:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la Festa dels Capdidats a
Capgròs de l’Any, organitzada pel Casinet de l’Espardenya, que tindrà lloc a la plaça
Vella.
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 4t Torneig “Guillermo García Mata”, de
final de temporada, organitzat per la UD San Lorenzo els dies 3 i 4, i 10 i 11 de juny.
El torneig, en solidaritat amb l’associació Dieuf Dieul de cooperació amb el Senegal,
tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Torneig CFCS Juan XXIII 2017 que tindrà
lloc al Camp Municipal de Futbol de les Arenes (c/ d’Ordal, 100).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Sortida: “Tram de Sabadell a Terrassa del Camí de
Sant Jaume de Catalunya (12 km)”. Excursió matinal que coincideix íntegrament
amb l’històric Camí Ral que uneix les dues poblacions. Activitat organitzada per
Excursionistes.cat, ACEPAC i Amics dels Camí de Sant Jaume de Terrassa. El punt
de trobada serà a l’Estació de RENFE de Terrassa Nord. El desplaçament d’anada
fins a Sabadell es farà en tren.
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!”, a càrrec de Montserrat Morera. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: La Descomunal D15. La
Descomunal és una trobada bimensual per posar en comú experiencies artístiques a
la ciutat de Terrassa. La convocatòria neix el maig de 2014 com a iniciativa del
BaumannLab, laboratori de creació jove del Servei de Joventut i Lleure de
l’Ajuntament que s’encarrega d’ajuntar el primer grup d’artistes i muntar la primera
trobada. La D15 celebrarà les 15 edicions de La Descomunal i el final de curs amb
una festa que inclourà una exposició repassant les edicions anteriors, un Speed
Dating cultural i música a càrrec del DJ Original SoulBoy. Tindrà lloc al Bau House
(av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “La finta semplice” Taller d’Òpera del
Conservatori de Terrassa. “La finta semplice” (La ingènua fingida) és una òpera en
tres actes composta per W. A. Mozart sobre un llibret italià de Marco Coltellini, basat
en un llibret anterior de Carlo Goldoni. Els personatges de la trama són els clàssics
personatges de la commedia dell’arte. Dins del XXX Cicle de Concerts del
Conservatori de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, 1).

Diumenge, 4 de juny

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Festa de final de temporada de la Lliga
BBVA de Hockey Plus. L’acte tindrà lloc al Club Júnior (pg. de Sant Mamet, 3-5, Sant
Cugat del Vallès).
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A les 13 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Botifarrada i Trobada de
Germanor organitzada per l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, que tindrà lloc a
la plaça de Ca n’Anglada.
A les 13.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Final del Campionat d’Espanya
d’Hoquei Cadet Masculí, organitzada pel CD Terrassa Hockey que tindrà lloc a les
instal·lacions del club, a les Pedritxes (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Pels pèls”,
de Paul Portner, dins de l’11è Cicle de Teatre Escenes Locals. Thriller còmic per a
tots els públics a càrrec d’El Social Teatre. Direcció de Joan Salvador. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 18.30 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la representació de l’obra “Per
la Mort de Déu”, basada en l’obra de Woody Allen, a càrrec de PAM Teatre, que
tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59). La
recaptació es destinarà al “Casament Vuitcentista” que tindrà lloc durant la propera
Festa Major de l’Antic Poble de Sant Pere.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Va de sarsuela!”, a càrrec
de la companyia Òpera Collage, dins del 9è Cicle Sons Clàssics. Amb la participació
de Laia Camps, soprano; Merche Handrich, mezzosoprano; Joan Martínez Colàs,
tenor; Josep Jarque, baríton; i Monika Lao, piano. Espectacle participatiu amb les
àries, duos i cor més emblemàtics de la història de la sarsuela. L’espectacle va
vinculat a un taller de tres sessions on les persones interessades podran aprendre
diferents fragments de cors i participar de l’espectacle. Tindrà lloc al Teatre de la
Parròquia de Sant Cristòfor (pl. de Ca n’Anglada, 31).
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A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la representació de “La finta
semplice”, taller d’Òpera del Conservatori de Terrassa. “La finta semplice” (La
ingènua fingida) és una òpera en tres actes composta per W. A. Mozart sobre un
llibret italià de Marco Coltellini, basat en un llibret anterior de Carlo Goldoni. Els
personatges de la trama són els clàssics personatges de la commedia dell’arte. Dins
del XXX Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa i de la Temporada de
Música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de lliurament de premis del XXIV
Torneig de l’Escola de Futbol del Club Natació Terrassa. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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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A les 10.30 h:
Activitats de cap de setmana del CIAB: Itinerari: “Agricultura a l’Anella Verda: la
masia de Ca n’Arnella”. El punt de trobada serà al Centre d’Informació Ambiental
Bonvilar -CIAB- (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 11 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Sortida: “Els secrets de Torrebonica”. Activitat
organitzada per la Fundació Sant Llàtzer per conèixer el passat agrícola del Mas de
Can Viver de Torrebonica. A la Finca de Torrebonica (ctra. de Torrebonica, s/n).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 5 de juny

AGENDA
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició “I
tu, Jim Hawkins, què hi fas aquí?”, que consta d’una cinquantena d’exemplars de
l’”Illa del Tresor”, de Robert Louis Stevenson, editats en els darrers cent anys i
col·leccionats per Antoni Poch i Comas. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
Del 5 al 9 de juny:
26a Setmana del Medi Ambient: Mostra de llibres i pel·lícules a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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Del 5 al 16 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Dones amb empenta”, a càrrec de Dones
amb Empenta de Vilardell. Dins del cicle Gent del barri. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Visita a les deixalleries municipals. El lloc de
trobada serà a l’Estació d’Autobusos Interurbans (ctra. de Montcada, 2).
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 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Coneix els requisits
legals i fiscals de la venda en línia”. Taller adreçat a persones emprenedores
amb l'objectiu de conèixer les obligacions tributàries que s’han de complir quan una
pàgina web està en funcionament, per tal de facturar correctament les vendes en
línia. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís
B, 2n pis).
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 18 h:
Nascuts per llegir: Xerrada: “Primers auxilis”. A càrrec de Yolanda Blas, infermera
del CAP Rambla. Activitat adreçada a famílies amb infants. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Taller infantil: “Un vestit nou per a un titella vell”.
Activitat per a infants de 6 a 12 anys. A càrrec del Servei de Medi Ambient. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Sessió informativa del Pressupost i Pla d’Acció Municipal: Sessions per conèixer el
pressupost i les actuacions municipals per prendre part en el procés participatiu del
Pla d’Acció Municipal 2018. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl.
de Can Palet, 1).
A les 19.30 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Cinema ambiental amb motiu de la commemoració
del Dia Mundial del Medi Ambient. Projecció de la pel·lícula “El último lobo”, de JeanJacques Annaud. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 20 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Vine a pedalar amb el BiTer (Bici Terrassa Club).
Sortides fàcils, d’uns 10 km per la ciutat i entorns. Punt de trobada i sortida (av. de
Jacquard, 1).
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