Agenda

Dissabte, 21 d’octubre
AGENDA

Al llarg del dia:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al TAM! Festival de Músics Emergents,
que tindrà lloc a l’era de la Masia Freixa, al parc de Sant Jordi. El TAM! és un festival
dirigit a grups i músics emergents de Terrassa i la comarca del Vallès Occidental que
té l’objectiu de crear un espai d'intercanvi entre músics, donar suport al teixit musical
del territori i facilitar la seva difusió. L’organitza els Bucs Baumann, equipament del
Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa, servei gestionat per
l’entitat per la Promoció Cultural Indirecte i la Casa de la Música de Terrassa.
A les 9.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de natació de la
Temporada 2017-2018 del Club Natació Terrassa, que tindrà lloc a les instal·lacions
del club (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Cursa Infantil i l’espai de dibuix “Pinta el
teu dorsal” amb motiu de la Cursa de les Dones. L’espai de dibuix i la sortida de la
cursa es faran a la plaça Vella.
A les 11 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la Marató de Donació de Sang de
Terrassa 2017 que tindrà lloc al Banc de Sang i Teixits – MútuaTerrassa (pl. del
Doctor Robert, 5).
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A les 12 h:
Ell tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà, en la
presentació del Calendari Solidari 2018 de la Policia Municipal de Terrassa, que
tindrà lloc a Cinesa Parc Vallès (av. de Can Jofresa, 85).
A les 12 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la conferència - col·loqui “L’exercici
físic com a prevenció del càncer”, a càrrec de la doctora Àngels Arcusa, cap
d’Oncologia del Consorci Sanitari de Terrassa. Posteriorment hi haurà una actuació
musical a càrrec de la Coral Noves Veus del Centre de Rehabilitació de
Laringectomitzats de Terrassa. Ambdós actes estan organitzats per la Fundació
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica Oncolliga, amb motiu del Dia Internacional del
Càncer de Mama. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre,
98).
A les 14 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a l’acte de celebració del XVIII
Aniversari del Casal de Gent Gran de la Maurina, que tindrà lloc al Casal de Gent
Gran de la Maurina (c/ de Núria, 175).
Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà a la fira gastronòmica i d’artesania Gastro & Art, que se
celebrarà els dies 21 i 22 d’octubre a la rambla de Francesc Macià, organitzada per
l’Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord.
Al llarg de la tarda:
El regidor de Joventut i Lleure i del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Festa de
Halloween organitzada per l’Esplai les Arenes al local de l’Associació de Veïns de
les Arenes, Can Montllor i la Grípia (c/ de Joan XXIII, 44).
A les 17 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al Berenar organitzat pel
Club de Gent Gran de Can Jofresa i l’Associació de Veïns de Can Jofresa. L’acte
tindrà lloc a la Sala Polivalent de Can Jofresa (c/ de Vic, s/n).
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A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la concentració de colles i cercavila de
la VII Diada dels Diables de la Maurina, que tindrà lloc a la plaça de l’Olivera.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació d’“Art”, de Yasmina
Reza, dins de la Temporada municipal d’arts escèniques de Terrassa. “Art” és una
producció de Focus, Mola Produccions, Bitò Produccions i Verteatro. Dirigida per
Miquel Górriz i interpretada per Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva.
L’espectacle es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a l’acte solidari “Todos contra la
histiocitosis”, organitzat per l’Asociación Todos contra la Histiocitosis, que tindrà lloc
al Teatre dels Salesians de Terrassa (c/ de Sicília, davant del número 9).
A les 20 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al Concert
de la Reforma Protestant, a càrrec del Grup de Cambra de l’Orquestra Simfònica
Maria Bohórquez i del Cor Universitari de Lancaster Bible College de Pennsylvania
(EEUU). Direcció d’orquestra a càrrec de Rob Bigley i direcció artística a càrrec de
Carla Suárez. Concert inclòs dins de la programació Terrassa Música Clàssica i
organitzat per l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, amb el suport de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, 1).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Introdans. Homenatge a
Hans van Manen”, a càrrec de la companyia Introdans. L’espectacle, dins de la 34a
Temporada BBVA de Dansa, es podrà veure al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs: “Iniciació a la informàtica inicial”, a càrrec de Jordi
Gamundi i Paco Triviño. Curs bàsic dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se
en l’ús de l’ordinador i d’internet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BCT: “Improvisacions mòbils”, 1a sessió. Inici
dels clubs de lectura. Activitats per a infants de 12 a 18 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “La mecànica de l’aigua”, de Silvana
Vogt, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del servei de Turisme: Ruta guiada “Seu d’Ègara, un tresor amagat”. Tindrà
lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).

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 21 h:
Temporada municipal d’arts escèniques de Terrassa: “Art”, de Yasmina Reza. Una
producció de Focus, Mola Produccions, Bitò Produccions i Verteatro. Dirigida per
Miquel Górriz i interpretada per Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva.
L’espectacle es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).

Diumenge, 22 d’octubre
AGENDA

Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les proves de la Lliga Catalana d’Agility
Club, que tindran lloc al carrer de la Floresta, s/n, a l’antic Camp de Futbol de les
Fonts. L’acte està organitzat pel Club Esportiu Agility les Fonts.
A les 9 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Caminada Generacional
d’Entitats del Districte 6, organitzada per la Taula d’Entitats del Districte 6. La sortida
es farà des del Centre Cívic Municipal Francesc Macià (rbla. de Francesc Macià,
189).
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, i la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa
Melgares; assistiran a la sortida de la Cursa de les Dones, cursa solidària de cinc
quilòmetres amb la Fundació Oncolliga que destinarà els beneficis obtinguts a la
lluita contra el càncer de mama. La Cursa de les Dones està organitzada per
l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa. La sortida tindrà lloc al parc dels
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Catalans (rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Vallhonrat). Posteriorment, a les
11 h aproximadament, l’alcalde participarà en el lliurament de trofeus a la tarima
instal·lada al parc dels Catalans, a l’alçada del carrer del Doctor Cabanes.
A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares,
assistirà a la Matinal Solidària organitzada per l’Asociación Síndrome PhelanMcDermid. Els beneficis de l’acte, al que també assistirà al llarg del matí la regidora
de Salut, Maruja Rambla, es destinaran a la investigació de la Síndrome de PhelanMcDermid. L’acte tindrà lloc al pàrquing de Montserrat, a l’antic Mercadal.
Al llarg del migdia:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, saludarà les persones participant a les “Migues
Manxegues”, dinar de celebració de la Festa de la Tardor Manxega organitzada per
l’Associació Cultural de Castilla - La Mancha de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça
de Lluís Companys.
Al llarg de la tarda:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’Acte de suport a
la dona organitzat per l’Asociación Sunset, formada per un grup d’emprenedors
terrassenc. L’acte consistirà en diverses activitats de ball i dansa “Krump” que
tindran lloc al gimnàs del Liceo Egara de Terrassa (ctra. de Castellar, 126).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “L’esperit dels Obama”, on el
protagonisme es cedeix als espirituals negres, a càrrec de l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48, dirigida per Quim Térmens, concertino-director, dins del cicle OCT48 de
la Temporada “Terrassa Música Clàssica”. El concert comptarà amb la participació
de Carles cases al piano, les veus de Carme Canela, Pau Bordas i Núria G. Cols, la
guitarra de Jordi Farrés i el contrabaix de Miquel Àngel Cordero. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Programa d’activitats de cap de setmana del CIAB: Itinerari: “Les masies de
Terrassa: passat, present i futur”. 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: Visita comentada: “El simbolisme de l’escultura
exempta funerària”. El Museu de Terrassa participa en la producció d'exposicions
itinerants relacionades amb el patrimoni funerari, gràcies al patrocini de la Societat
Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa. Tindrà lloc a l’entrada del recinte
funerari del Cementiri Municipal de Terrassa (ctra. de Montcada, 789).
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:
Programació familiar de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Moments
màgics”, a càrrec de Charlie Mag. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 23 d’octubre
AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en l’acte d’inauguració del nou establiment comercial de
Bricomart a Terrassa situat al Centre Comercial Terrassa Plaça (c/ de Navarra, 10).
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la projecció de la pel·lícula “Big Eyes”,
de Tim Burton, dins del cicle Cinefòrum per la igualtat. Tindrà lloc al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el currículum per
competències”. En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l'hora de
treballar l'eina del currículum vitae. En aquesta tipologia de currículum vitae,
s'incorpora el concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la
informació habitual. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 9.30 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 al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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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: Taller musical: “Sons per a nadons”, a càrrec de Sherezade
Bardaji. Activitat per a infants de 0 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
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