Agenda

Dissabte, 17 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 l’Antic Poble de Sant Pere, Can Jofresa, Torre-sana, Vallparadís i Can
Tusell.
A les 11.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials, Noel
Duque, participarà en la Festa del Voluntariat de Creu Roja Terrassa que tindrà lloc
al Torrent de la Font d’en Sagrera al parc de Vallparadís.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la pujada a la Mola organitzada per
Prodis perquè persones amb diversitat funcional puguin fer el cim de la Mola, al Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, acompanyades d’un grup d’una trentena
de persones voluntàries. La sortida es farà des de Can Robert.
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Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a “Les dones heroiques defensen
Terrassa”, recreació històrica de l’atac per part dels bandolers del 22 de juliol de
1558 i de la defensa de la vila per part dels infants i les dones de Terrassa. A les 19
h es faran salves trabucaires a dalt de la Torre del Palau, i a les 20 h s’iniciarà la
recreació històrica amb un recorregut dels Bandolers de Terrassa, organitzadors de
l’acte, que començarà al Portal Nou, continuarà per la plaça Vella i el Raval de
Montserrat, per acabar a la plaça de la Torre del Palau, on es faran les salves finals.
L’acte compta amb la col·laboració de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al “Concert Harmonitzador”, a càrrec de
les biles de Mark Pulido. El concert, amb motiu de l’arribada del solstici d’estiu, forma
part de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1). Les biles són campanes planes de vibracions d’alta
freqüència, el so de les quals s’acompanyarà amb projeccions mitjançant la tècnica
del video mapping.
A les 21 h:
La regidora de Presidència, Rosa Maria Ribera, assistirà al Sopar de Reconeixement
al Voluntariat de Creu Roja Terrassa que tindrà lloc a l’Escola Pia (c/ del Col·legi,
14).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Speak up!”. Grup de conversa per practicar l’anglès. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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).
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De 10 a 14 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició “El teatre independent a Terrassa. El Globus,
abans i després”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Celebració del Dia Mundial de
Teixir en públic. Acte obert a tothom i gratuït en el que es pretén fer visible aquesta
activitat creativa, manual i amb caràcter socialitzador. Com cada any, se suma a la
celebració internacional (World Wide Knit in Public Day). Tindrà lloc a la Masia
Freixa, del parc de Sant Jordi, dins el marc del Mercat de les Puces.
A les 18.30 h:
11è Cicle de Teatre Escenes Locals: Representació de l’obra “Modou, Madou”, de la
companyia Estereo Rum’s Teatre, dirigida per Nadia Zúñiga. L’obra es podrà veure a
la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (Major de Sant Pere, 59).

Diumenge, 18 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís; assistirà al Casament Vuitcentista, emmarcat en els actes de la Festa
Major de l’Antic Poble de Sant Pere, en què el poble de Sant Pere representa la
celebració d’un casament a l’estil vuitcentista entre un jove de Sant Pere i una jove
d’Ullastrell. Enguany, la festa serà apadrinada per la presidenta de la Diputació de
Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa. L’acte tindrà lloc a
l’antic ajuntament de l’Antic Poble de Sant Pere (pl. de la Font del Comú).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, saludarà els veïns i veïnes
participants al Dinar de Germanor organitzat per l’Associació de Veïns de Can Palet
que tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 16.30 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al Ball de la Setmana Cultural de
l’Associació de Gent Gran de Can Roca que tindrà lloc al Casal de Gent Gran de
Can Roca (c/ d’Alcoi, 81).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica,
Meritxell Lluís, assistiran a la representació de l’obra “El diari d’Anna Frank”,
adaptació de Marta Bou, dirigida per Jaume Gil. L’obra anirà a càrrec de la
companyia 34 Passes i de l’Escola Cultura Pràctica. Es podrà veure a la Sala Xavi
Sallent del Centre Parroquial Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25), dins de les altres
propostes teatrals de l’11è Cicle de Teatre Escenes Locals.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de “Les escorxadores”, de Sarah Daniels, dins de l’11è
Cicle de Teatre Escenes Locals. A càrrec de la companyia Pisanes i Cia, dirigida per
Òscar Muñoz. Al Centre Cívic Municipal President Macià (Rambla Francesc Macià,
189).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Ballem amb la Banda de
Terrassa”, a càrrec de la Banda de Terrassa, dirigida per Pol Pastor. El concert, dins
del 9è Cicle Sons Clàssics, tindrà lloc a l’amfiteatre de la plaça de Catalunya.
Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament, amb la col·laboració de
de l’Associació de Veïns Plaça Catalunya – Escola Industrial.
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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 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Taller infantil: “Els titelles del
conte de l’inspector Teixó i el senglar desaparegut”, a càrrec del personal monitor del
Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB). Tindrà lloc al CIAB (camí dels Plans
de Can Bonvilar, 40).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Visita comentada a la nova
mostra temporal a l’Espai Zero: “Visions d’Egipte: Oxirrinc, ahir i avui”. Una visita
guiada a l’exposició fotogràfica sobre el jaciment arqueològic d’Oxirrinc, l’antiga PerMedjed, a càrrec de l’equip arqueològic que hi treballa. 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 d’època hel·lenística s’anomena Oxirrinc (El-Bahnasa)
a aquest lloc a causa de què aquest peix es va convertir en símbol de la ciutat i fou
venerat pels seus habitants. A la primera part de l’exposició coneixereu el temple
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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 fins al 23 de juliol al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
Cicle Músiques del Cor: “Un viatge de 10 anys del Jazz Cor”, a càrrec del Jazz Cor
Terrassa de la Coral Nova Ègara. Es podrà veure a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest
Lluch, 1), dins del Cicle Músiques del Cor de la Temporada de Música a l’Auditori
Municipal.

Dilluns, 19 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la signatura de l’acord “Vallès
Circular” per incorporar els principis de l’economia circular en les polítiques de
desenvolupament econòmic, social i ambiental. L’acord es subscriurà per part dels
ens comarcals, locals i entitats del territori. L’acte, al que també assistirà el tinent
d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, està
convocat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i tindrà lloc a la seva seu (ctra.
N-150, km 15, Terrassa).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a
la xerrada “Aplicacions dels drons a l’empresa”, que tindrà lloc a la seu de Telstar
(av. de Font i Sagué, 55). L’acte està organitzat pel Cercle Cecot i el Club Cecot
d’Innovació i Tecnologia.
A les 11 h:
La regidora de Relacions Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera, rebrà una
delegació de la Cambra Municipal de la ciutat xinesa de Suining, que participa en un
intercanvi entre el Suining Central Hospital de Suining i l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per crear sinergies i línies de col·laboració entre ambdós
equipaments de salut. La recepció tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la lectura d’un
manifest per donar suport a la #Alerta Feminista, convocada per les organitzacions
de dones, que denuncia els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, uns
pressupostos que reflecteixen un model econòmic basat en activitats productives
que no atenen les necessitats socials i que agreugen els problemes de desigualtat
entre homes i dones amb conseqüències desastroses per al medi ambient,
l'economia, la societat i sobretot per a la vida de les dones. A Terrassa, la Comissió
8 de març ha acordat donar suport a aquesta iniciativa feminista que es realitzarà a
nivell estatal el dia 19 de juny, per reclamar més pressupost per a les Polítiques de
gènere i contra les violències masclistes. L’acte tindrà lloc al Raval de Montserrat,
davant de l’edifici consistorial.
A les 19.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’acció de
sensibilització, convocada per la Comissió 8 de març, per donar suport a la #Alerta
Feminista, convocada per les organitzacions de dones, que denuncia els
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, uns pressupostos que reflecteixen un
model econòmic basat en activitats productives que no atenen les necessitats
socials i que agreugen els problemes de desigualtat entre homes i dones amb
conseqüències desastroses per al medi ambient, l'economia, la societat i sobretot
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per a la vida de les dones. L’acció consistirà en pintar un parell de sabates de
vermell per cada dona assassinada el 2017 i la visibilització dels noms de les dones
assassinades. L’acte tindrà lloc al Raval de Montserrat.
ALTRES ACTIVITATS
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:
Cinefòrum per la igualtat 2017: Projecció de la pel·lícula “District Zero”, dirigida per
Jorge Fernández Mayoral, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
Tindrà lloc al Cinema Catalunya (C/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Presentació de Novetats Infantils: “L’Elmer presenta... novetats!” Presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BD3. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Massatge per nadons”, a càrrec de la quiromassatgista Míriam
Roncero. Activitat per a infants fins a tres anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Xerrada sobre fotografia de viatges”. Tindrà
lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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