Agenda

Dissabte, 31 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà, acompanyat dels respectius i
respectives regidors i regidores de Districte, activitats de Festa Major dels barris del
Pla del Bonaire, Ca n’Aurell i la Maurina.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà l’11a Fira d’Entitats per a la Igualtat, que
tindrà lloc d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h al Raval de Montserrat. La Fira d’Entitats per
a la Igualtat, organitzada per la Regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de
Març, es dedica enguany a la promoció dels hàbits de vida saludable. Al llarg del dia
es podran visitar els estands de les entitats que oferiran activitats i tallers al voltant
d’aquest tema.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 4,
Josefina Soler, assistirà a la presentació de la rèplica del nou Drac Baluk Ashtarot,
de la Colla del Drac Baluk Ashtarot i Diables de Ca n’Aurell, que tindrà lloc a la plaça
del Progrés. La rèplica ha anat a càrrec de l’artista Jordi Grau, constructor terrassenc
encarregat de donar forma a centenars de figures del bestiari i la cultura popular
d’arreu de Catalunya.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
Jornada de Portes Obertes de la cooperativa Alternativa 3, dins de les activitats del
Mes del Comerç Just. La seu d’Alternativa 3 es troba a la ctra. de Castellar, 526.
Des de les 11 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, serà present a l’11a Fira
d’Entitats per a la Igualtat, que tindrà lloc d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h al Raval de
Montserrat. La Fira d’Entitats per a la Igualtat, organitzada per la Regidoria de
Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de Març, es dedica enguany a la promoció dels
hàbits de vida saludable. Al llarg del dia es podran visitar els estands de les entitats
que oferiran activitats i tallers al voltant d’aquest tema.
A les 11 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà a l’espectacle
musical de les diferents activitats del Casal de la Gent Gran de Ca n’Anglada, que es
farà a la plaça de Ca n’Anglada, per celebrar el 20è aniversari de l’entitat.
A les 12 h:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, assistirà a la XIII Trobada d’animals de
companyia i a la Mostra de Puntaires de Ca n’Aurell, que tindrà lloc al Parc de Sant
Jordi amb motiu de la Festa Major del barri de Ca n’Aurell.
A les 12 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, assistirà al lliurament de premis als
guanyadors i guanyadores de la 33a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar que
tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 12.15 h:
El regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez, participarà, per delegació de
l’alcalde, en el lliurament de premis de la trobada de cloenda dels Jocs Esportius
Escolars de Primària que tindrà lloc a les pistes d’atletisme de la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
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A les 13.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà al Vermut Popular i a la
Degustació de “Migas Manchegas” amb motiu de la Festa Major de Les Arenes. Acte
organitzat per l’AV Les Arenes, Can Montllor i la Grípia. L’acte tindrà lloc a la plaça
de García Lorca.
Al llarg de la tarda:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la Lliga Catalana BMX Race 2014 que
tindrà lloc al Circuit de les Arenes de Terrassa (c/ de Reus, 90).
Al llarg de la tarda:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la Lliga Cursa de Festa Major del Pla
del Bonaire amb sortida i arribada al carrer de Mataró.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, per delegació de l’alcalde,
assistirà al Cinefòrum organitzat pel Casal d’Amistat Català-Equatorià de Terrassa,
on també està prevista l’assistència del cònsol de l’Equador a Barcelona, Richard
Olivo Padilla. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la
Cultura, 5).
A les 22 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà al Gran Concert de Festa Major
amb l’Orquestra Son D4. Acte organitzat, amb motiu de la Festa Major de les
Arenes, per l’AV Les Arenes, Can Montllor i la Grípia. L’acte tindrà lloc a la plaça de
García Lorca.
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/ Sant
Cosme, 157).
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A les 10 h:
Mes del Comerç Just: Jornada de portes obertes a Alternativa 3. Amb la
col·laboració del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament. A
la seu d’Alternativa 3 (ctra. de Castellar, 526).
A les 10 h:
Fira d’Entitats per a la Igualtat: Sessió de Marxa Nòrdica amb sortida al Parc de
Vallparadís i arribada a les 12 h al Raval de Montserrat. Activitat organitzada per la
Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament. Lloc de trobada al Pla del
Castell.
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Vine a jugar a la xarranca!”, a càrrec de
Gemma Serra. Per a infants de 4 a 12 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18 h:
6è Cicle Sons Clàssics: Concert de música antiga i tradicional a càrrec de l’Aula de
Música de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa i Sons Cèltics.
Repertori d’autors del Renaixement i el Barroc i de música tradicional originària
d’aquests períodes. Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la
col·laboració del Museu de Terrassa. Al Museu de Terrassa – Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 18.30 h:
8è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Terra baixa”, d’Àngel Guimerà, a càrrec de
Qollunaka Grup de Teatre. Direcció d’Òscar Garcia. Cicle organitzat pel Servei de
Cultura de l’Ajuntament. Al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet,
1).
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Diumenge, 1 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius i respectives
regidors i regidores de Districte, visitarà activitats de Festa Major dels barris del
Segle XX i les Arenes.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la 9a edició de La Distrobada, jornada
festiva en la que participen infants de les Escoles d’Educació Especial de Terrassa i
joves i adults amb discapacitat intel·lectual acompanyats de les seves famílies. La
Distrobada tindrà lloc a la Muntanyeta de Vallparadís i acollirà tallers, demostració
d’equinoteràpia, animació, jocs, actuacions, tómbola de regals, dinar-pícnic i ball.
També es podrà visitar la 3a Mostra d’Oci Adaptat, espai amb informació sobre
recursos i lleure per a persones amb discapacitat. La Distrobada està organitzada
per la Coordinadora Capaç Pro Persones amb Discapacitat.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega i
del regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez, assistirà a l’Exhibició de
Taekwondo que tindrà lloc al Pavelló Municipal de Can Parellada (c/ d’Europa, s/n),
organitzada per l’AV de Can Parellada.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la 1a edició de la Marxa BTT Marathon
Volta a la Mola amb BTT (de 88 km i 2.800 m de desnivell) organitzada pel Club
Ciclista Terrabike de Terrassa. La sortida i l’arribada tindran lloc al Camp de Futbol
Municipal de Poblenou (c/ d’Eduard Marquina, s/n).
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A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils i del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a
la Plantada i Timbalada del Drac de Terrassa i el Drac de Ca n’Anglada, dins dels
actes de la XVI Festa del Soci de l’AV de Ca n’Anglada, que tindrà lloc a la plaça de
Ca n’Anglada.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, farà la cloenda la 9a edició de La Distrobada, jornada festiva en la que
participen infants de les Escoles d’Educació Especial de Terrassa i joves i adults
amb discapacitat intel·lectual acompanyats de les seves famílies. La Distrobada
tindrà lloc a la Muntanyeta de Vallparadís i acollirà tallers, demostració
d’equinoteràpia, animació, jocs, actuacions, tómbola de regals, dinar-pícnic i ball.
També es podrà visitar la 3a Mostra d’Oci Adaptat, espai amb informació sobre
recursos i lleure per a persones amb discapacitat. La Distrobada està organitzada
per la Coordinadora Capaç Pro Persones amb Discapacitat.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà i lliurarà els premis de la Cursa Infantil
Federada Copa Catalunya, organitzada pel Club Ciclista Ca n’Anglada. Tindrà lloc al
Circuit de Ciclisme de Terrassa (c/ de Miño, s/n).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà al Taller d’Òpera de l’Escola Municipal de Música de Terrassa “Cosí
fan Tutte”, dins del XXVII Cicle de Concerts del Conservatori. El taller tindrà lloc el
dissabte 31 de maig i diumenge 1 de juny a l’Auditori Municipal de Terrassa (ptge.
d’Ernest Lluch, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Excursió matinal: "El camí de Sant Jaume per
Catalunya, tram de Sant Cugat del Vallès a Terrassa” (16 km). El lloc de trobada
serà l’Estació dels FGC. L’arribada està prevista entre les 14 i les 15 h. Organitzen:
Excursioniste.cat, Associació Catalana per a l’Estudi i la Protecció d’Antics Camins
(ACEPAC) i Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa.
A les 11.30 h:
Cicle “L’art de vestir-se” del CDMT: “Onna Kasen. Quimonos japonesos, poesia i
nautura”. Activitat oferta pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa per
acostar a la ciutadania la història de la indumentària a partir de diverses obres d’art.
En aquest cas, una antologia poètica japonesa del segle XIX il·lustrada amb figures
vestides amb sedes. La presentació anirà a càrrec d’Isabel Ubach, màster en
societat i cultura de l’Àsia Oriental i va dirigida a tots els públics. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: “Els eufòrics”, de Pep Pla i Marc Artigau.
Direcció de Pep Pla. Una coproducció de CAET – Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa, Festival Grec i Q-ars Teatre. Al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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Dilluns, 2 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, exposarà la ponència “Terrassa Centre como
referente de la colaboración público-privada” dins de la Jornada Professional “¿Qué
hay de los BIDS? Abriendo el camino a un nuevo marco jurídico para la gestión
público-privada de los centros urbanos”, organitzada per AGECU – Asociación
Española para la Gerencia de los Centros Urbanos. Aquesta Jornada Professional té
com a objectiu principal fer una anàlisi en profunditat de les iniciatives que s’estan
produint arreu de l’Estat al voltant de la introducció de la figura dels Business
Improvement Districts (BID’s). La Jornada tindrà lloc a la ciutat de València (pl.
d’Alfons el Magnànim, 12).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la cloenda de l’acte de celebració del
40è aniversari del Casal de la Gent Gran de Can Boada. L’acte tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (ptge. d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 16 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, participarà en l’acte de
celebració del 40è aniversari del Casal de la Gent Gran de Can Boada. L’acte, que
tindrà lloc a l’Auditori Municipal (ptge. d’Ernest Lluch, 1), inclourà una mostra de les
activitats que es fan al Casal.
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AGENDA
Del 2 al 13 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “El Capgrós de l’any 2013: Jaume Cabré”, a
càrrec del fotògraf Jaume Olivet i l’esculptor Jordi Grau. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
Del 2 al 14 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Veus de l’exili”, a càrrec d’alumnat de 4t
d’ESO de l’Institut Mont Perdut. Actualment al món hi ha molts casos d'exili massiu:
grans quantitats de persones que han fugit dels seus pobles. No obstant això, el cas
de la guerra civil a Síria és especialment greu: més de 6,5 milions de persones han
abandonat les seves llars per viure en camps de refugiats com els de l'ACNUR.
L’objectiu dels i les alumnes, és fer una donació a aquest organisme per comprar
una tenda de campanya equipada per acollir una família refugiada. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
Del 2 al 15 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició a la Sala Infantil: “Contes clàssics amb ulls
d’infants”, a càrrec d’alumnes de l’Escola Joan Marquès Casals. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
Del 2 al 30 de juny:
Programa THAO de salut infantil: Exposició Racó THAO, simultània a totes les
biblioteques de la BCT Xarxa: “Begudes saludables, hidratació, aigua”. A l’entorn del
Racó i haurà una mostra de llibres i materials i es faran unes recomanacions de
lectura. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1), i la resta de
biblioteques de la BCT Xarxa.
A les 10 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Itinerari per conèixer l’Anella Verda de Terrassa:
els espais agroforestals (7 km). Activitat organitzada pel Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament. El lloc de sortida serà a la plaça de la Sardana (Pla del
Bonaire).
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A les 19.30 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Cinema ambiental. Projecció de la pel·lícula “Tierra
Prometida”, dirigida per Gus Van Sant. Activitat organitzada pel Servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 20 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Vine a pedalar amb el BiTer (Bici Terrassa Club).
Sortides fàcils per fer en bicicleta per la nostra ciutat i els seus entorns amb un
recorregut d’uns 10 km. Activitat organitzada pel BiTer dins de la Setmana del Medi
Ambient, impulsada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. El
lloc de sortida serà davant de la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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