Agenda

Dissabte, 7 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà com a voluntari en la campanya de
recollida d’aliments a Terrassa: “Ajudan’s a omplir El Rebost!”, que tindrà lloc de
manera simultània als principals supermercats de la ciutat
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
assistirà a l’acte central del 6è Torneig Hockey Solidari organitzada per l’Associació
Torneig Hockey Solidari. Aquesta actuació reunirà els tres símbols més emblemàtics
de la ciutat (castells, bastons i hoquei) i posarà un moment de pausa a les activitats
que s’estaran disputant durant tot el dia al Club Egara: partits d’hoquei, pàdel, tennis,
hípica, zumba, cross fit, i golf, sense oblidar la cura, la caminada i la passejada en
bicicleta que completen el torneig. Enguany la recaptació d’aquesta jornada
esportiva i solidària es destinarà íntegrament a projectes d’infància i joventut de Creu
Roja Terrassa, l’Esplai La Fàbrica de Can Tusell, Gent Solidària i T’Akollim
T’Eskoltem. Les instal·lacions del Club Egara es troben al carrer de Jacint Badiella,
5.
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 2, Lluïsa
Melgares, assistirà al Dinar de Germanor commemoratiu del 20è aniversari del Casal
de Gent Gran de Ca n’Anglada, que tindrà lloc a la Sala d’Actes del Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180). L’acte està organitzat per
l’Associació de Gent Gran del Districte 2.
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Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, saludarà els assistents al Dinar de Germanor de
celebració del 40è aniversari del Casal de Gent Gran de Can Boada. L’acte tindrà
lloc al Casal de Gent Gran de Can Boada (c/ del Príncep de Viana, 23).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al XXIV Campionat de Catalunya Open
de Tennis amb Cadira de Rodes, que tindrà lloc del 6 al 8 de juny a les instal·lacions
de l’Atlètic Terrassa Hockey Club (ctra. de Castellar, 300). El Campionat està
organitzat conjuntament per l’Atlètic Terrassa Hockey Club i la Federació Catalana
de Tennis.
A les 11 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la 12a edició de “Comerç a cel
obert” organitzada per l’Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord de 10 a 22 h.
Les botigues al carrer es situaran a la rambla de Francesc Macià i a la plaça del
Primer de Maig. També es faran activitats infantils, concerts, una exhibició canina,
espectacles de foc i tallers.
A les 11.30 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà, per delegació de
l’alcalde, acompanyada de la regidora del Districte 6, Teresa Casals, a l’11a Trobada
de Puntaires organitzada per l’Associació del Club de Jubilats i Pensionistes de Sant
Llorenç, en col·laboració amb el Casal de Gent Gran de Sant Llorenç, amb motiu de
la Festa Major del barri. Està prevista l’assistència de 150 puntaires de Terrassa i
comarca. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Sant Llorenç (c/ del Montcau,
15).
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A les 12 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, visitarà l’Skatepark de Sant Llorenç, amb
motiu de la Festa Major del barri. A partir d’aquesta hora s’iniciaran competicions
d’skate de diferents modalitats, fins a les 17 h, i es farà una botifarrada popular per
recaptar diners per adquirir nous elements per a l’Skatepark. Entre les 19 i les 23 h
està previst el concert dels grups Limbo, Acid Shop, Hatred Alone i Bona Raça Zulú.
L’Skatepark de Sant Llorenç es troba a la confluència del carrer del Montcau amb
l’avinguda del Vallès.
A les 13 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà al Dinar de
Germanor de celebració del 40è aniversari del Casal de Gent Gran de Can Boada.
L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Can Boada (c/ del Príncep de Viana, 23).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, lliurarà els trofeus Premi Xavier Bardolet
corresponents a la cloenda esportiva de l’Escola Serra de l’Obac. L’acte tindrà lloc a
les instal·lacions de l’Escola (c/ de La Forja s/n).
Al llarg de la tarda:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al IV Torneig Pueblo Nuevo 2002, de
final de temporada, que enfrontarà equips de futbol de diverses categories. El
torneig, organitzat pel CF Pueblo Nuevo 2002, es disputarà al Camp Municipal Poble
Nou Terrassa (c/ de Blanca de Centelles, s/n).
A les 17 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
Festa de Sensibilització organitzada per l’Associació Demé a la plaça del Progrés.
Nascuda el 2003, aquesta entitat busca sensibilitzar i explicar els projectes que
desenvolupa a Mali, a La Comú de Kotouba, per lluitar contra l'abandonament
escolar. A la Festa s’instal·larà una paradeta amb informació dels projectes de
l’associació i venda d’articles d’artesania. També hi haurà música i ball en directe de
la mà del grup Seneafrica i tallers infantils de maquillatge infantil i trenes africanes.
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A les 18 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al darrer partit que disputarà el club
Futbol Sala Bonaire, abans de la seva dissolució, després de 34 anys d’història. El
partit enfrontarà els equips FS Bonaire Limava i UEFS Manlleu i es disputarà al
Poliesportiu del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà a
la 12a edició de “Comerç a cel obert” organitzada per l’Associació de Comerciants
Eix Terrassa Nord de 10 a 22 h. Les botigues al carrer es situaran a la rambla de
Francesc Macià i a la plaça del Primer de Maig. També es faran activitats infantils,
concerts, una exhibició canina, espectacles de foc i tallers.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al concert que oferirà l’Escola
Municipal de Música de Rubí Pere Burés. El concert, que es farà a la plaça del
Primer de Maig, forma part de la 4a edició del Festival SIMFONIC, una diada de 130
concerts simultanis i gratuïts interpretats per 7.000 estudiants d’escoles de música a
130 racons emblemàtics de Catalunya i Balears. La ciutat de Terrassa acollirà 8
concerts simultanis de les diferents escoles de música de la ciutat: cant coral a la
Seu d’Ègara; música clàssica i moderna a l’Atri de l’Ajuntament, a la plaça del Primer
de Maig i al Vapor Gran; orquestra d’acordions a la Torre del Palau; jazz al Casal de
Sant Pere i pop-rock a la plaça del Progrés i la plaça de Lluís Companys. La
iniciativa SIMFONIC està impulsada per l’Associació Cultural SecretsBCN.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà al concert Cem-Fonic 2014, que inclourà les actuacions de les
formacions Encemble, JazzCemBand, Cor Jove TWE i Cor Jove del Centre d’Estudis
Musicals – CEM, de Terrassa. El concert, que es farà a la plaça del Vapor Gran,
forma part de la 4a edició del Festival SIMFONIC, una diada de 130 concerts
simultanis i gratuïts interpretats per 7.000 estudiants d’escoles de música a 130
racons emblemàtics de Catalunya i Balears. La ciutat de Terrassa acollirà 8 concerts
simultanis de les diferents escoles de música de la ciutat. La iniciativa SIMFONIC
està impulsada per l’Associació Cultural SecretsBCN.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició del
Taller dels Amics Menuts que tindrà lloc a la Sala d’Exposicions d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2). La mostra és una selecció d'obres de tots els
participants del Taller dels Amics Menuts, una activitat formativa adreçada a infants
de 8 a 12 anys.
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al partir de futbol de Promoció d’Ascens
a Segona Catalana que disputaran els equips Penya San Pedro CF i Levante Las
Planas CF. El partit es disputarà al camp de l’EF Bonaire (c/ de Sabadell, 6).
Al llarg del vespre:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la Festa de presentació dels
capdidats a Capgròs de l’Any 2014, organitzada pel Casinet de l’Espardenya, Nans
de Terrassa, la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de
Terrassa, i Diables de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 22.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la representació de l’espectacle
“Temps de foc”, espectacle creat per la colla del Bitxo del Torrent Mitger. La
representació, que es fa dins dels actes de Festa Major del barri de Poble Nou –
Zona Esportiva, comptarà també amb la participació del Drac Pepa de Santa
Perpètua de Mogoda, les Bruixes del Nord de Sabadell i l’Esbart Dansaire del Vallès.
Tindrà lloc a la plaça de la Cultura.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Pedalada pels voltants de Terrassa (21.5 km),
excursió matinal amb bicicleta de muntanya. Activitat organitzada pel Servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament, el Col·lectiu d’Usuaris de la Bici Sense
Presses i Excursionistes.cat. Lloc de sortida: la plaça Nova.
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A les 10 h:
Marxa Nòrdica 2014: Marxa nòrdica al Coll d’Estenalles, a càrrec de Carles Jiménez
i Eva Burgos. Activitat organitzada pel Servei de Polítiques de Gènere de
l’Ajuntament. Punt de trobada: Centre d’informació del Coll d’Estenalles (ctra. de
Talamanca, km 14).
A les 10 h:
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).
A les 10 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Visita guiada al Centre de recollida i tractament de
residus del Vallès Occidental – Vacarisses. Lloc de trobada: Estació d’autobusos de
Terrassa (ctra. de Montcada, 2).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Festa de cloenda dels Clubs de lectura de la BCT Xarxa, a
càrrec de Cesc Serrat. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Taller de lectura: “El gust per llegir”, per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Passatgers al tren!”, per a
famílies amb infants a partir de 4 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (ptge. de
les Lletres, 1).
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Diumenge, 8 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i de la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la Festa del Medi Ambient, que tindrà lloc d’11
a 14 h dins de les activitats de la XXIII Setmana del Medi Ambient. Constarà de
tallers, jocs i espectacles per a totes les edats, a més de la fira “Activa’t pel Medi
Ambient 2014”, organitzada per l’ADENC. Tindrà lloc al Parc de Vallparadís (Torrent
de les Bruixes).
Al llarg del dia
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà, acompanyat dels respectius i
respectives regidors i regidores de Districte, activitats de Festa Major dels barris de
Sant Llorenç, les Arenes, Torrent de les Carbonelles, Roc Blanc i Poble Nou – Zona
Esportiva.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 10 h
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a l’11a Cursa Popular Poble Nou – Zona
Esportiva, amb motiu de la Festa Major del barri, amb sortida i arribada a l’avinguda
dels Voluntaris Olímpics.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 12 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, rebrà, per delegació de l’alcalde, el relleu de
la Diada de la Puntaire a la ciutat d’Olot, on es celebra la Diada de la Puntaire 2014.
Terrassa serà la seu l’any 2015 de la XXVIII Diada de la Puntaire, la gran trobada
anual de puntaires de Catalunya. L’Associació Catalana de Puntaires va triar la
candidatura de Terrassa a l’assemblea general de l’entitat, que es va celebrar el
passat mes de febrer a Barcelona. La iniciativa d’optar a acollir la Diada de la
Puntaire va sortir de l’Ajuntament de Terrassa, després de mantenir contactes amb
la comunitat puntaire de la ciutat. A Terrassa existeix una entitat dedicada
específicament a les puntes de coixí, l’Associació de Puntaires de Terrassa. A més,
diverses entitats de la ciutat, com ara clubs de gent gran, tenen seccions de puntes
de coixí, i moltes persones practiquen aquesta disciplina sense estar associades.
A les 13 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’Acte
de traspàs de Ciutat Gegantera de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
que es farà a la Paeria de Cervera (c/ de Cèsar Martinell) amb motiu de la celebració
de la XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya 2014. Terrassa serà l’any vinent Ciutat
Gegantera, i acollirà l’esdeveniment més important del calendari geganter de 2015.
L’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya va fer públic el passat mes d’abril
l’escrutini de les votacions de les colles membres de l’entitat. El resultat va ser d’un
87,9% de vots favorables a la candidatura presentada per la colla Geganters de
Terrassa amb el suport de l’Ajuntament. Com a XXX Ciutat Gegantera, Terrassa
acollirà la major trobada de colles geganteres de l’any, que se celebrarà els dies 18,
19 i 20 de setembre de 2015 amb la presència de més d’un centenar de colles
d’arreu de Catalunya.
A les 14 h:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, a la Paella Popular que es celebrarà, amb
motiu de la Festa Major del barri del Roc Blanc, organitzat per l’AV del barri. L’acte
tindrà lloc a la plaça del Roc Blanc.
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la representació de l’Òpera
Collage “Pacem in terris”, en agraïment a dos sants: Joan XXIII i Joan Pau II, escrita
i dirigida per Joan Martínez Colàs. L’acte està organitzat per la Delegació d’Apostolat
Seglar del Bisbat de Terrassa. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 22 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Cantada d’Havaneres que
clourà la Festa Major del barri de Sant Llorenç. Organitzada per l’AV de Sant
Llorenç, tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari.
A les 0 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al Sant Rosari de l’Aurora, resat pel
Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, que es farà als terrenys de l’antiga
zona militar Can Duran de Montcada i Reixac, amb motiu de la Romería del Rocío
de Catalunya organitzada per la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de
Catalunya – FECAC.
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita guiada a la Masia de Ca N’Anglada (c/ de la
Mare de Déu del Mar, 49).

Dilluns, 9 de juny
AGENDA
A les 18.30:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell i la
presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Josefina Pedraza,
inauguraran la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de
Terrassa (c/ de Baldrich, 268). L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu
Històric de Terrassa custodia 229 fons documentals amb més de 5.000 metres
lineals de documentació i biblioteca. La nova seu, un edifici de 3.200 m2 dotat
d’espais especialment condicionats per a una millor conservació i gestió dels
documents, contribuirà decisivament a facilitar les funcions de preservació,
tractament i difusió de l’arxiu.
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ALTRES ACTIVITATS
Del 9 al 17 de juny:
Mes del Comerç Just: “Exposició: “Et donem 10 raons per consumir comerç just”.
Organitzada per entitats que treballen pel Comerç Just a Terrassa amb la
col·laboració del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament. Al
Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 193).
Del 9 al 20 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició dels poemes presentats a la 5a edició del
Concurs de Poesia, organitzat pel Centre Cívic Municipal President Macià i la BD6. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 9.30 h:
Mostra del Coneixement: “Descobreix la nostra estrella: el Sol”, a càrrec de Daniel
Rabadán, membre de l’Agrupació Astronòmica de Terrassa. L’objectiu de
l'activitat és aprendre i entendre què és el Sol i què suposa per a nosaltres. Consta
d'una primera part teòrica amb una conferència i posteriorment es farà una
observació al pati de l’ETSEIAT en què els alumnes podran observar el Sol i, tot
seguint les indicacions del ponent, descobrir aquesta estrella. Activitat organitzada
pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament. A l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers Industrials i Aeronàutica de Catalunya (c/ de Colom,
11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tertúlia amb convidat. Conferència: “Situació
socioesportiva al segle XXI”, a càrrec del professor Joan Francesc Fontdevila.
Activitat organitzada per la BCT i Epic Casino del Comerç. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Visita als horts ecològics de l’Heura, horts de
proximitat i ecològics dins de l’Anella Verda de Terrassa. Lloc de sortida: Estació
d’autobusos de Terrassa (ctra. de Montcada, 2).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 20 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Conferència: “Residus forestals i la seva gestió i
reutilització”. A càrrec de Josep Sanjoan, gerent de Futur Ecològic. Al Centre
Excursionista de Terrassa (c/ de Sant Llorenç, 10).
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