Agenda

Dissabte, 7 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major de
les Fonts.
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà la 1a Mostra de Vins i Tapes al carrer del
Camí Fondo, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, i
els establiments de restauració del Camí Fondo.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; i del regidor d’Esports, Dani Nart; assistirà al 9è Spinning Day Terrassa i
Rodem per Sanfilippo, esdeveniment solidari organitzat pel Gimnàs Squash 4 que té
com a objectiu recaptar fons per a la investigació i cura de la síndrome degenerativa
infantil de Sanfilippo. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella.
Al llarg del vespre:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
i del regidor del Districte 5, Marc Armengol; assistiran a la 3a Trobada de Bestiari
“Can Roca Crema”, organitzada per la Colla del Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa
a la plaça de Can Roca.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.15 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, participarà en l’Acte
d’inici de la celebració del 500 aniversari de la Reforma Protestant de Martí Luter,
organitzat per l’Església Evangèlica Unida de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la seu de
l’Església Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar, 299).
A les 15.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de waterpolo
de les diferents categories de la Temporada 2017-2018 del Club Natació Terrassa
que tindrà lloc a les seves instal·lacions (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició de gravats
i monotips “Seducció d’un jardí”, de l’artista Mercè Iborra, dins del cicle Art/Terrassa
2017, organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. L’exposició
mostra diversos elements botànics, aplicant-hi la mirada des de tots els punts
possibles. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Cercavila de celebració i lluïment del
2n aniversari del grup de batucada So-m Maurina. L’acte tindrà lloc a la plaça de
l’Assemblea de Catalunya.
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Diàlegs”,
amb pintures de Cristina Cabané, Àngel Asensio i Vall Karsunke, que es podrà veure
a la Galeria Espai G d’Art (c/ de la Palla, 10) del 7 d’octubre al 8 de novembre.
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació teatral de “Bodas de
sangre”, de Federico García Lorca. L’espectacle anirà a càrrec d’El Social Teatre i es
representarà a la Sala de Dalt de l’entitat (c/ de la Font Vella, 40).
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ALTRES ACTIVITATS
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 11.30 h:
Jornades Europees de Patrimoni 2017: “La mainada al Museu: En Genís,
l’hipopòtam prehistòric de Vallparadís”. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís
(c/ de Salmerón, 17). Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Amb el patrocini de
l’Associació de Veïns del Centre de Terrassa.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Allà on viuen els
monstres”. Activitats per a famílies amb infants a partir de 4 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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Diumenge, 8 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la botifarrada gratuïta, a la plaça de la
Pau de Can Palet de Vista Alegre, organitzada amb motiu de l’activitat El Districte 4
Camina!, activitat organitzada pel Consell Municipal del Districte 4. Prèviament, les
persones que ho desitgin hauran pogut triar entre dues rutes, de 5 o 10 km i amb
sortida al Centre Cívic Municipal Aurèlia Capmany, per gaudir de la natura.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al XIX Encuentro Rociero organitzat per la Hermandad Andaluza Nuestra
Señora del Rocío de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra,
1).
AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la Fira del Dibuix, organitzada
per Amics de les Arts i Joventuts Musicals a la plaça Vella i part del carrer Major. La
Fira del Dibuix de Terrassa va néixer el 1978 amb un doble objectiu: popularitzar les
arts plàstiques, tot apropant-les als ciutadans, i contribuir a divulgar la tècnica del
dibuix, poc freqüent a les sales d’exposicions. Aquest certamen, que se celebra cada
any el primer diumenge d’octubre, segueix tenint el seu eix en l’obra sobre paper
(dibuix, aquarel·la i gravat), però també s’accepta la participació d’artistes que
presenten pintura sobre diverses superfícies. La condició és que ha de ser obra
original, presentada sense emmarcar, i no s’accepten ni obres d’artesania ni
reproduccions impreses de cap mena. Per a l’organització de la Fira del Dibuix,
Amics de les Arts i Joventuts Musicals compta amb el suport de l’Ajuntament i amb
la col·laboració de diversos establiments comercials de la ciutat.
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A les 10.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la jornada de portes
obertes amb motiu del 5è aniversari de Les Fonts Solidària, que tindrà lloc a la seu
de l’entitat (c/ de l’Església, 3).
A les 14 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a l’Arrossada Popular amb motiu de
la Festa de la Tardor, organitzada per l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord.
L’acte tindrà lloc a la plaça del Primer de Maig, davant de la rambla de Francesc
Macià. La Festa de la Tardor comptarà amb l’actuació dels Diables de Sant Pere
Nord del grup musica Pangea.
A les 15.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de la
temporada 2017-2018 del Club de Bàsquet Femení Joventut Esportiva Terrassa
(JET). L’acte tindrà lloc al Pavelló Esportiu Municipal de Can Jofresa (c/ de
Badalona, 4).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria 3a Divisió Grup V, que enfrontarà els equips Terrassa FC i CF La Pobla de
Mafument. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’òpera “La
Traviata”, de Giuseppe Verdi, a càrrec dels solistes i cor dels Amics de l’Òpera i la
Sarsuela de Terrassa i l’Orquestra Terrassa 48. Direcció d’orquestra i cor a càrrec de
Joan Manau Valor, i direcció escènica a càrrec de Montserrat Miralles. Espectacle
inaugural de la Temporada Municipal de Música “Terrassa Música Clàssica”, dins del
cicle “Terrassa Lírica”. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h i les 17 h:
Jornades Europees de Patrimoni 2017: Visita: “Terrassa, vila i paisatge”. Tindrà lloc
a la Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa (pl. de la
Torre del Castell-Palau, 8). Amb el patrocini de l’Associació de Veïns del Centre de
Terrassa.
A les 11.30 h:
Jornades Europees de Patrimoni 2017: “La mainada al Museu: En Genís,
l’hipopòtam prehistòric de Vallparadís”. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís
(c/ de Salmerón, 17). Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Amb el patrocini de
l’Associació de Veïns del Centre de Terrassa.
A les 11.30 h:
Activitats del CDMT: Jornades Europees de Patrimoni: Visita i activitats a l’exposició
“atmosfera” Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a tota Europa,
aquest any entre el 6 i 8 d’octubre. Enguany el lema suggerit pel Consell d’Europa
“Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats”, vol posar en relleu els valors
patrimonials incorporats a la natura: la importància del medi ambient sobre els estils
de vida de les persones i la influència que té sobre el benestar i creixement
socioeconòmic de les comunitats. En aquest context, es podrà conèixer l’obra de
l’artista Filomena Menacho que està exposada a la 2a planta del CDMT, sota el
títol “atmosfera”. Ella comentarà les seves obres i a la mateixa sala conduirà una
acció simbòlica amb el públic assistent. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa – CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Simone”, a càrrec de la companyia Q-ars
Teatre. Direcció de Ramon Simó. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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Dilluns, 9 d’octubre

AGENDA
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Inauguració de l’exposició “100 anys de Cinema
Catalunya 1916-2016”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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:
Nascuts per llegir: “La lluna a la finestra”, a càrrec de Sherezade Bardají. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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