Agenda

Dissabte, 10 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 Montserrat, Gibraltar – Lluís Companys, Poble Nou – Zona Esportiva,
Roc Blanc i Sant Llorenç.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i del regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; participarà en l’acte de
celebració del 50è aniversari de Salesianes Terrassa. L’acte tindrà lloc al Col·legi
Maria Auxiliadora – Salesianes Terrassa (c/ de Santa Maria Mazzarello, 49).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor d’Esports, Dani Nart;
de membres de la Corporació Local i de portaveus de Grups Municipals; presidirà
l’acte de Descobriment de les Plaques Commemoratives dels Olímpics i Paralímpics
que van participar a les Olimpíades de Rio 2016. L’acte, que també comptarà amb la
presència de representants federatius; de clubs; i dels i les esportistes homenatjats;
tindrà lloc al passeig dels Olímpics, al carrer dels Jocs Olímpics. En acabar l’acte,
l’alcalde i les autoritats es desplaçaran a l’Estadi Municipal de Hockey (c/ dels
Voluntaris, 10, accés pel c/ d’Antoni Bros), on, a les 17.30 h, tindrà lloc l’acte de
denominació Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer.
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor d’Esports, Dani
Nart; assistirà al sopar commemoratiu del 25è aniversari de la subseu de hockey
dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido,
rambleta del Pare Alegre, 98).
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, assistirà a la Festa de la Muntanya, dins de la 26a Setmana del Medi
Ambient. La Festa de la Muntanya, organitzada pel Centre Excursionista de
Terrassa, comptarà amb un taller i activitats diverses, amb l’objectiu d’ensenyar a
respectar la Muntanya i el medi natural. Tindrà lloc a la plaça Vella fins a les 21 h.
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà al Taller d’Hort
Urbà, organitzat per l’Associació Veïnal Can Roca, que tindrà lloc a l’avinguda del
Parlament, 31.
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà als partits de Hockey Plus, amb equips
formats per persones amb discapacitat intel·lectual, que formen part del actes
commemoratius del 25è aniversari de la subseu de hockey dels Jocs Olímpics de
Barcelona 92. L’acte tindrà lloc a l’Estadi Municipal de Hockey (c/ dels Voluntaris,
10).
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere i del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a
l’acte de cloenda de la 21a Setmana Cultural del Col·lectiu de Dones de Ca
n’Anglada, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180). En el decurs de l’acte, es podrà visitar l’exposició de treballs
realitzats per les membres del Col·lectiu, en els tallers de pintura, patchwork,
boixets, ganxet i mitja, al llarg del curs 2016-2017. També tindrà lloc una trobada de
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puntaires, artesanes de patchwork i de ganxet i mitja, que faran demostracions in
situ.
A les 12.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte d’homenatge als components de
la selecció masculina de hockey de la nostra ciutat participants als Jocs Olímpics de
Barcelona 92. L’acte tindrà lloc a l’Estadi Municipal de Hockey (c/ dels Voluntaris,
10). Posteriorment, a les 13 h, el regidor d’Esports presenciarà el partit de hockey
que enfrontarà les seleccions absolutes masculines de hockey d’Espanya i Bèlgica, i
a les 15 h assistirà a la paella de celebració dels 25 anys dels Jocs Olímpics que es
farà al mateix Estadi Municipal de Hockey.
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte d’homenatge a les components
de la selecció femenina de hockey de la nostra ciutat participants als Jocs Olímpics
de Barcelona 92. L’acte tindrà lloc a l’Estadi Municipal de Hockey (c/ dels Voluntaris,
10). Posteriorment, a les 18.15 h, el regidor d’Esports presenciarà el partit de hockey
que enfrontarà les seleccions absolutes masculines de hockey d’Espanya i Nova
Zelanda.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “El
fiambre fabuloso”, organitzada per El Salto de Mendieta amb la col·laboració de
l’Estudi TigoMigo. L’exposició, un collage col·lectiu en el que han participat més de
450 artistes dels cinc continents, es podrà veure fins al dia 24 de juny a la Casa
Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, al concert “Al voltant de l’impressionisme”, a
càrrec del Duo Synkopa: Maria Teresa Vert, piano; i Daniel Garcia, piano; amb Anton
Serra, flauta travessera. El concert, dins del 9è Cicle Sons Clàssics, compta amb la
col·laboració del Casal de Gent Gran Sant Pere Nord de Terrassa. Tindrà lloc al
Casal de Gent Gran Sant Pere Nord (rbla. de Francesc, Macià, 257).
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ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 13 h:
Activitats del Museu de Terrassa: 5a edició del Dia Internacional de l’Art Nouveau.
Jornada de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29) i
projecció de l’audiovisual “Societat de l’època”, produït per la Xarxa Europea de l’Art
Nouveau.
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:
26a Setmana del Medi Ambient: Visita al Centre de Recollida i Tractament de
Residus del Vallès Occidental - Vacarisses. El punt de trobada serà a l’Estació
d’Autobusos Interurbans (ctra. de Montcada, 2).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades modernistes”. Inclou
visita guiada a la Masia Freixa i un recorregut per edificis modernistes de la ciutat. El
punt de trobada serà la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Cinema infantil: “Zootropolis”, dels directors Byron
Howard i Rich Moore. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: 5a edició del Dia Internacional de l’Art Nouveau.
Taller familiar: “Els insectes ens envaeixen!”. A la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29).
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A les 11 h:
26a Setmana del Medi Ambient: “Vine a visitar l’hort ecològics de Plantem-nos”. A
l’Hort de Plantem-nos (c/ de Montserrat, 151).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 19 h:
9è Cicle Sons Clàssics: “Mendelssohn”, concert de la Coral Nova Ègara amb la
soprano, Marisol Muñoz; la mezzosoprano Laia Villegas; el pianista Eduard Sáez; i la
direcció de Raimon Romaní. Selecció de peces escrites per a cor, piano i solistes
vocals, que giraran al voltant de la figura del compositor romàntic Felix Mendelssohn.
Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc, Macià, 189).

Diumenge, 11 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la Festa del Medi Ambient, dins de la 26a
Setmana del Medi Ambient, que se celebra del 5 a l’11 de juny. L’acte, que comptarà
amb activitats diverses per a totes les edats, l’actuació de Roger Canals, l’espectacle
“El gran reboombori” i amb la Fira Activa’t pel Medi Ambient, organitzada per
l’ADENC, tindrà lloc al Torrent de les Bruixes del Parc de Vallparadís.
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A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora de Salut, Maruja Rambla; assistirà a la 9a edició del Torneig Hockey
Solidari, organitzat per l’Associació Torneig Hockey Solidari amb l’objectiu d’ajudar a
cobrir les necessitats més primàries dels infants i adolescents de la ciutat. Enguany,
la recaptació anirà destinada a projectes de les entitats Associació ALBA, Creu Roja
Terrassa, Esplai Guadalhorce, Grup La Fàbrica de Can Tusell i La Causa Nostra
Laetitiae. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint Badiella,
5).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, 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 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart; i el regidor del Districte 4, Amadeu Aguado;
participaran en el lliurament de trofeus i medalles del XVII Campionat la Cogullada
infantil de tècniques i pumses de taekwondo. El campionat, organitzat per
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Cogullada, comptarà amb la participació
d’infants i joves d’entre 6 i 18 anys. L’acte tindrà lloc a l’Equipament Sociesportiu de
la Cogullada (av. de Joaquim de Sagrera, 15).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “La corona
d’espines”, de Josep Maria de Segarra, a càrrec de Qollunaka Grup de Teatre,
dirigida per Òscar Garcia. L’obra es representarà, dins de l’11è Cicle de Teatre
Escenes Locals, al Teatre de la Parròquia de Sant Cristófor (pl. de Ca n’Anglada,
37).
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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).
“Visions d’Egipte. Oxirrinc, ahir i avui”, una mostra fotogràfica sobre aquest important
jaciment arqueològic gestionat per un equip català des de fa més de 20 anys i que
ens aporta llum sobre l’Egipte Saïta (VII-VI aC), grecoromà i copte. Un temple
subterrani dedicat a Osiris, una gran Necròpolis i una impressionant fortalesa
paleobizantina són alguns dels vestigis d’Oxirrinc que encara estan en procés
d’excavació i estudi. (Espai Zero). Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Taller familiar: “Com vestia en
Tutankamon?” Activitat per conèixer en família com eren els teixits i la indumentària
dels egipcis a l’època de l’Antic Egipte i en temps posteriors (a través dels teixits que
ens han arribat de la comunitat copta). Per això, es visitarà l’exposició “Teixits de la
Vall del Nil” i també la mostra fotogràfica “Oxirrinc” relacionada amb un destacat
jaciment arqueològic excavat des de 1992 per un equip català. A l’aula, nens i nenes
podran vestir-se d’egipcis i manipular teixits de lli per a dissenyar dos figurins egipcis
amb la shenti, el klaft, el vestit, la perruca i altres complements. Taller adequat per a
infants acompanyats a partir de 6 anys. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Nova mostra temporal a
l’Espai Zero: “Visions d’Egipte: Oxirrinc, ahir i avui”. Exposició fotogràfica sobre el
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jaciment arqueològic d’Oxirrinc, l’antiga Per-Medjed a càrrec de l’equip arqueològic
d’Oxirrinc, i la Societat Catalana d’Egiptologia. Es tracta d’un dels jaciments més
grans d’Egipte del periode Saïta ( VII-VI a C) i únic pel que fa al temple dedicat al
déu Osiris, l’Osireion. Des de l’època hel·lenística s’anomena Oxirrinc (El-Bahnasa)
a aquest lloc a causa d’un peix que es va convertir en símbol de la ciutat i fou
venerat pels seus habitants. A la primera part de l’exposició coneixereu el temple
dedicat al culte del déu Osiris, únic temple subterrani i complet trobat a Egipte en
honor a aquest déu. Una segona part us introdueix a la Necròpolis Alta (tombes
saïtes, grecoromanes i coptes) i cap al final es pot veure la fortalesa paleobizantina,
un enorme recinte amb estances de caràcter regi, senyorial i religiós. A més de les
fotografies, la mostra compta amb la maqueta d’una tomba enorme amb les diverses
sales, la decoració pictòrica i els sarcòfags de pedra que s’hi han trobat. L’exposició
es podrà visitar de l’11 de juny al 23 de juliol. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 12 de juny

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, participarà en la sessió informativa del
Pressupost i el Pla d’Acció Municipal 2018. Sessió emmarcada dins del Procés
Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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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 18 h:
Sessió informativa del PAM 2018: Espais de construcció de propostes del Procés
Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018: “Com podem fer de
Terrassa una ciutat més activa, dinàmica i amb més projecció a l’exterior”. Dins del
Procés Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018. Al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada de sensibilització del trastorn de l’espectre
autista. A càrrec de la psicòloga Cristina Antolí. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Rodona: O, d’oh!”. A càrrec de Cesc Serrat. Activitat per a infants
fins a tres anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Pistes per trobar feina a l’estiu”. Tindrà lloc a
la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Meditació i esports amb la tècnica de
mindfulness”. A càrrec d’Àlex Suárez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193.

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

