Agenda

Dissabte, 8 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina
Soler, assistirà a la Fira d’Entitats de Salut que es farà a la plaça Vella al llarg del dia
i on es podrà gaudir de tallers, animació infantil, cultura popular, actuacions
musicals, màgia, o exhibicions de ball. La Fira d’Entitats de Salut està impulsada pel
Servei de Salut Comunitària de l’Ajuntament de Terrassa.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, visitarà la IX Fira del Bolet, que tindrà lloc
al carrer Ample i a la plaça del Triomf, al costat del mercat de Sant Pere. La Fira del
Bolet està organitzada per l’Eix Comercial Sant Pere amb la col·laboració del Servei
de Comerç de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la inauguració de l’exposició “Cent
Anys d’Atletisme a Terrassa”, que es podrà veure a la Sala d’Exposicions d’Amics de
les Arts i Joventuts Musicals del 8 al 27 de novembre. El Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Terrassa ha col·laborat en l’elaboració d’aquesta exposició
organitzada per la Comissió del Centenari de l’Atletisme a Terrassa, que agrupa
membres de tots els grups d’atletisme de la ciutat i persones vinculades amb
l’atletisme terrassenc. La inauguració, a la que també assistirà el regidor d’Esports,
Alfredo Vega, tindrà lloc a la Sala d’Actes d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/
del Teatre, 2).
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A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
lliurarà els premis de la Supercopa de Korfbal que enfrontarà el Club Korfbal
Vallparadís amb el CEVG de Vilanova i la Geltrú. El partit, organitzat per la
Federació Catalana de Korfbal, amb la col·laboració del CK Vallparadís, es disputarà
al Poliesportiu de Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, visitarà el Tombacastanya, fira de tardor
impulsada per l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada, en què els comerços
del barri de Ca n’Anglada surten al carrer per oferir els seus productes. Les parades
de la fira s’instal·laran a l’avinguda de Barcelona. També es podrà gaudir d’activitats
per a infants i actuacions musicals. A les 14 h també visitarà la fira el tinent d’alcalde
de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado.
Al llarg de la tarda:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al Campionat de Tir amb Arc en Sala
organitzat pel Club d’Arquers Terrassa, que tindrà lloc al Pavelló de la Zona
Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 2-4).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presidirà el lliurament de premis del 6è
Concurs de Pintura “Al novembre: cases de pagès de Terrassa i entorns” organitzat
per la Societat Coral Joventut Terrassenca “Coro Vell”. L’acte tindrà lloc a la seu del
Coro Vell (c/ de Sant Marian, 122).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant”. Taller d’intercanvi
lingüístic a càrrec d’Aprenem Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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A les 10 h:
Activitats del Voluntariat d’Intercanvi Cultural. Sortida a Can Torres, al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El punt de trobada serà la plaça de la Pola, al barri
de Sant Llorenç i des d’allà, el voluntaris i les voluntàries iniciaran una ruta a peu fins
a Can Torres, on compartiran un dinar col·lectiu. Al llarg del recorregut, es faran
dinàmiques per motivar el coneixement i la interrelació entre els excursionistes. El
Voluntariat d’Intercanvi Cultural és una iniciativa que va néixer a la ciutat de Terrassa
l’any 2011, impulsada pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de
Terrassa. El programa consisteix a posar en contacte persones de diferents orígens
amb l’objectiu de promoure el coneixement mutu. Els participants del programa de
Voluntariat d’Intercanvi Cultural estan organitzats en parelles interculturals (una
persona nacional amb una persona estrangera) que fan trobades periòdiques per
conèixer-se i per fer activitats conjuntes seguint els propis interessos i inquietuds.
Actualment hi ha 31 persones que participen activament al programa de 8
nacionalitats diferents: Espanya, Brasil, Colòmbia, Guinea Equatorial, Marroc,
Nigèria, Senegal i Perú.
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”, a càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Cicle de cinema medieval: “El nom de la rosa”, de Jean
Jacques Annaud. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de Creativitat: “Dins el bosc”. Activitat per
a famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1)
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A les 21 h:
Cicle de Música Moderna: Concert a càrrec d’Anna Roig i l’ombre de ton chien.
Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. A l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 9 de novembre

AGENDA
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte de
celebració del 7è aniversari de la Peña Bética de Terrassa. L’acte inclourà un torneig
de futbol sala masculí i femení al Poliesportiu Municipal de les Arenes (c/ de Sierra
Nevada, s/n). Posteriorment hi haurà un dinar de celebració a la seu de l’entitat
Nueva Carteya (c/ de Huelva, 35).
Al llarg del matí:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, assistirà a la Xocolatada organitzada per
l’Associació de Propietaris del Torrent de les Carbonelles, que tindrà lloc entre el
carrer de Jorcar i el carrer de les Carbonelles.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Cicle Concerts per a Petits i Grans:
“Wolfy’s life”, espectacle en anglès que permet descobrir als infants la vida del
compositor W. A. Mozart. Òpera Collage sota la direcció artística de Joan Martínez
Colàs. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 12.30 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Vermut musical amb Alicia Rey i Oriol López. Al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Teatre: “Dones com jo”, escrita i dirigida
per Pau Miró, a càrrec de la companyia T de Teatre. Al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).

Dilluns, 10 de novembre

AGENDA
Del 10 de novembre al 13 de desembre:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició fotogràfica sobre la malaltia de l’Alzheimer: “No
quiero olvidar”, a càrrec d’Ariadna Ortega. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats del Districte Jove: Activitat per a joves: “#+KCine!”. Organitzada pel Servei
de Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa i la BD6. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 17.30 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Actitud en recerca de feina”, a càrrec
de Carla Domingo. Activitat organitzada pel Servei de Joventut i Lleure de
l’Ajuntament de Terrassa. A Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “No quiero olvidar”, a càrrec d’Ariadna Ortega,
autora de l’exposició fotogràfica sobre l’Alzheimer que es pot veure a la BD4. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “CODECLUB: Taller d’Iniciació a la programació
d’ordinadors”. Activitat per a infants de 10 a 12 anys, organitzada per la Diputació de
Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i la BCT. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Campanya “Reciclar bé té recompensa”: Taller de reutilització de roba. Activitat
organitzada pel Centre de Documentació i Educació Ambiental al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 20.30 h:
Exposicions de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa: Inauguració de
l’exposició de disseny d’espais interiors: “Contrastos”, a càrrec del Departament de
Disseny d’Interiors de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa. Es podrà veure
del 10 de novembre al 19 de desembre a la Sala d’Exposicions de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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