Agenda

Dissabte, 23 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, acompanyat del regidor d’Esports, Dani
Nart, assistirà a l’acte central de celebració del 25è aniversari del Sant Llorenç
Korfbal Club, que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç (c/ del
Castellsapera, 0).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13.30 h:
El regidor de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà al
Dinar de les XXX Jornades Culturals del Centro Castellano – Manchego Casa
Cultural de Moral de Calatrava en Catalunya – Sant Cugat del Vallès, que tindrà lloc
a la seu del Centre (c/ del Vallès, 4, Sant Cugat del Vallès).
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte
públic de presa de possessió del nou pastor de la comunitat de l'Església Evangèlica
Baptista La Nativitat (c/ del Doctor Cabanes, 20), Marcos Lumbreras López.
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Equinocci de tardor”, a càrrec
de Mark Pulido, harmonitzador amb biles. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1), dins de la Temporada de Música a l’Auditori
Municipal.
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ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Activitats del Servei de Turisme: El Servei de Turisme serà present a la I Fira
Modernista d’Alcoi, que tindrà lloc al Parc de la Glorieta de la ciutat alacantina els
dies 23 i 24 de setembre. La Fira constarà d’un espai per a les institucions i ciutats
incloses en la Ruta Europea del Modernisme o aquelles que desenvolupen treballs
de divulgació i promoció turística del modernisme en el seu àmbit. Terrassa Turisme
donarà a conèixer i promocionarà la XVI edició de la Fira Modernista de Terrassa
que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de maig de 2018, així com les rutes
programades en cap de setmana: "Un tastet pel modernisme industrial”, “Fàbrica i
Somnis!”, “Pinzellades Modernistes”, i “La Masia Freixa , la joia modernista de
Terrassa”. També es donarà a conèixer la resta de l'oferta turística Industrial i
Modernista de la ciutat, així com altres recursos turístics i gastronòmics.
A les 10 h:
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 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. El punt de trobada serà a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Hora del conte: “El viatge de Samira”, a càrrec d’Helena
Portella. Activitat per a infants a partir de sis anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Danses i cançons per a tota la família!”, a càrrec de
Miqui Giménez. Actuació en el marc de la celebració dels 50 anys de l’Associació de
Veïns del Segle XX. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim,
66).

Diumenge, 24 de setembre

AGENDA
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a la Trobada de comiat d’Acció
Gent Gran, Associació d’Ajuda a la Vellesa. L’acte tindrà lloc al Casal de la Gent
Gran de Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló, 191).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’estrena de l’obra teatral “Bodas de
Sangre”, de Federico García Lorca, a càrrec d’El Social Teatre. La representació
tindrà lloc a la Sala de Dalt d’El Centre Cultural El Social (c/ de la Font Vella, 40).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al torneig XIII Handicap for Handicap en
benefici dels drets de les persones amb discapacitat. L’objectiu del torneig, que
tindrà lloc al Club de Golf Municipal de Matadepera (c/ de Pompeu Fabra, s/n,
Matadepera), es fer difusió de Prodis i recaptar fons per a les més de 300 persones
amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental ateses als tallers de
l’entitat. L’organització del torneig és possible gràcies al patrocini de tres empreses
de Terrassa: Lamp, Circutor i Vinyals. També hi col·laboren un seguit de comerços
de Terrassa i comarca aportant productes de les seves botigues com a regals per a
les persones participants al torneig.
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A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Cercavila dels dracs infantils amb
motiu de la Diada del Xumet, organitzada pel Drac de Terrassa. A l’acte, que tindrà
lloc a la plaça Vella, hi participaran el Drac Infantil de Terrassa, el Drac Infantil de
Molins de Rei i el Piocafoc i Cagaespurnes de Masquefa.
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Activitats del Servei de Turisme: El Servei de Turisme serà present a la I Fira
Modernista d’Alcoi, que tindrà lloc al Parc de la Glorieta de la ciutat alacantina els
dies 23 i 24 de setembre. La Fira constarà d’un espai per a les institucions i ciutats
incloses en la Ruta Europea del Modernisme o aquelles que desenvolupen treballs
de divulgació i promoció turística del modernisme en el seu àmbit. Terrassa Turisme
donarà a conèixer i promocionarà la XVI edició de la Fira Modernista de Terrassa
que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de maig de 2018, així com les rutes
programades en cap de setmana: "Un tastet pel modernisme industrial”, “Fàbrica i
Somnis!”, “Pinzellades Modernistes”, i “La Masia Freixa , la joia modernista de
Terrassa”. També es donarà a conèixer la resta de l'oferta turística Industrial i
Modernista de la ciutat, així com altres recursos turístics i gastronòmics.
A les 11 h:
Activitats de cap de setmana del CIAB: Taller: “Fem el nostre herbari!”. Activitat
adreçada a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental
Bonvilar – CIAB (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller familiar: “Crea un univers de records
personals”. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut musical a càrrec de Steven Munar. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).

Dilluns, 25 de setembre

AGENDA
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada el dia 25 de cada mes per la
regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes
concentracions (que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és
manifestar públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la
solidaritat amb les dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència
pel sol fet de ser dones.
A les 19 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’Acte en Memòria de les
Víctimes de la Riuada de 1962, organitzat per la Llar de la Gent Gran de les Fonts, la
Parròquia de les Fonts, l’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, i les
Comissions de les Rieres de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de
Déu del Roser de les Fonts (c/ de la Mare de Déu del Roser, 2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Xarxes
professionals, eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per
aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
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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 al Servei
d’Ocupació, 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:
Activitats del Servei de Ciutadania i el Servei d’Ocupació: Mercat de treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. L’objectiu d’aquest servei és el de la
posada en marxa d’un conjunt d'accions adreçades a promoure l'autonomia personal
des de l'acompanyament, la informació i la formació certificada en llengua catalana
(90 hores), en coneixements laborals (15 hores) i en coneixements de la societat
catalana (15 hores) a les persones nouvingudes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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