Agenda

Dissabte, 21 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Promoció de la
Gent Gran, Josefina Soler, saludarà les entitats participants a la Fira d’Entitats de
Gent Gran de Terrassa “Gent Gran en moviment”, que es farà de 17 a 21 h a la
plaça Vella. La Fira inclourà una marató de fotografia digital, l’actuació de grups de
country, sevillanes, ball de saló i ball en línia de les entitats de gent gran de la ciutat i
del grup musical Jurassic Band.
Al llarg de la tarda i la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà, acompanyat dels respectius i
respectives regidors i regidores de Districte, activitats de Festa Major dels barris de
Torre-sana, Can Tusell i Ègara.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà per delegació de l’alcalde, al
Torneig de Futbol organitzat pel Sant Pere Nord CF que disputaran equips de les
categories infantil i cadet. Tindrà lloc al Camp de Futbol Municipal Sant Pere Nord
(av. del Vallès, s/n).
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A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà a l’acte de
cloenda de les xerrades de foment de la convivència amb alumnes del curs de reforç
de llengües que imparteix l’Associació Catalana per l’Amistat (ASCAF). Durant l’acte,
que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180), es
repartiran els certificats d’assistència als alumnes que han assistit a les sessions.
A les 14 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Paella Popular organitzada
amb motiu de la Festa Major del barri de Can Tusell, que tindrà lloc a la plaça de
Can Tusell.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte d’homenatge a Els Suris que li
retrà el Centre Cultural El Social. L’entitat donarà el nom d’Els Suris a La Galeria,
espai on es fan les exposicions del Centre. L’acte servirà també per inaugurar una
exposició dedicada exclusivament a la parella de pintors formada per Maria Dolors
Duocastella, recentment desapareguda, i Floreal Suriguera. Aquesta exposició es
podrà veure fins al dia 10 de juliol a la seu del Centre Cultural El Social (c/ de la Font
Vella, 40).
A les 20 h:
La regidora Almudena Almagro, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte de
reconeixement que el Club Natació Terrassa organitza per tal d’homenatjar els socis
i sòcies amb 25 i 50 anys de pertinença a l’entitat. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions del Club (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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 de la BCT Xarxa: Club de lectura: “Lectures d’assaig”, a càrrec de José
Cabello. “La ciencia y la vida”, de Valentín Fuster i José Luis Sampedro amb Olga
Lucas. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: 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 19 h:
8è Cicle de Teatre Escenes Locals: “El regne de Lailònia”, adaptació i direcció de
Rubèn Domènech, a càrrec de Farga’m Teatre. Al Centre Cívic Municipal Avel·lí
Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).

Diumenge, 22 de juny

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Misa Rociera, amb la
col·laboració del Coro Rociero “Los de Carteya”, que tindrà lloc a la plaça de la
Immaculada amb motiu de la Festa Major del barri d’Ègara.
Al llarg del migdia:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, saludarà les persones assistents a la
Paella Popular organitzada amb motiu de la Festa Major del barri de Torre-sana, que
tindrà lloc a l’Àrea de Picnic ubicada entre els carrers d’Àlaba i Guipúscoa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Passi de films dels anys 1944 al 1948 de la
Processó del Corpus Christi de les Escoles Pies enregistrades pel cineasta amateur
Pere Font. En aquella època participaven a la processó els Gegants, el Drac, els
Nans, els Bastoners, les autoritats civils i eclesiàstiques, els escolanets i els nens i
nenes de comunió, entre d’altres. Aquest material fílmic pertany al fons de la
Cinemateca Documental de Terrassa, que formen la Secció de Cinema i Vídeo de la
Societat Coral Joventut Terrassenca i del Museu de Terrassa. La projecció es farà a
la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 18.30 h:
8è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Una llum entre grisos”, poesies cançons i relats
breus de Bertolt Brecht. Traduccions de Feliu Formosa i Clara Formosa. A càrrec
d’Acció Teatre, sotra la direcció de Rosa Aguado. A la Sala Xavi Sallent del Centre
Parroquial de la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25).

Dimarts, 24 de juny
AGENDA
A les 18 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a l’Exhibició d’Arts Marcials i Hip
Hop que tindrà lloc a la plaça de la Immaculada amb motiu de la Festa Major del
barri d’Ègara. Anirà a càrrec del Gimnàs Shen Dragon & Selecta Dance School,
també trobarem balls de sevillanes a càrrec del grup Aires Flamencos, dansa del
ventre i la participació dels alumnes de l’Escola Liceo Egara.
A les 22 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Cantada d’Havaneres, amb
motiu de la Festa Major del barri d’Ègara, a càrrec del grup Mar de fons, del Casal
de Gent Gran Sant Pere Nord de Terrassa. Tindrà lloc a la plaça de la Immaculada.
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Dimecres, 25 de juny

AGENDA
A les 18 h:
El regidor d’Universitat i Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo, assistirà a
la Festa d’acomiadament als alumnes de 2n de batxillerat. Un exalumne de l’Institut
Can Jofresa, actualment estudiant de medecina, els hi explicarà què es trobaran en
sortir del centre quan s’hagin d’enfrontar a un nou repte acadèmic o professional i els
hi facilitarà eines per encarar-los amb entusiasme i il·lusió. L’acte, emmarcat dins de
les activitats de la Mostra del Coneixement, tindrà lloc a la Biblioteca de l’Institut Can
Jofresa (av. de Can Jofresa, 12).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la “Nit del Misteri 2014”,
organitzada per la delegació terrassenca d’Òmnium Cultural. Durant aquest acte es
lliuraran els guardons del XXIIIè Premi de Novel·la Ferran Canyameres, l’XI Premi
de Poesia Enric Gall per a autors de més de 60 anys, el XXè Premi Maria Rovira de
narracions curtes per a l’alumnat d’Ensenyament Secundari i Post Obligatori, i el
XIIIè premi Maria Montserrat Oller de narracions curtes per a alumnes de Cicle
Superior de Primària. El quadre de veus de la Ràdio Municipal de Terrassa emetrà
en directe un fragment de la novel·la guanyadora de l’edició 2013 i la banda sonora
de la vetllada serà un tast de jazz amb l’actuació del duet format pel saxofonista
egarenc Guim Garcia-Balasch i el pianista canari José Alberto Medina, ambdós
líders de projectes que conformen l’escena jazzística catalana. Per a l’acte literari el
duet interpretarà alguns estàndards jazzístics rellevants. L’acte tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
Del 25 al 27 de juny:
Activitats del Museu de Terrassa: “Passa l’estiu al Museu”: “La Torre del Palau
s’inspira”, taller d’estiu organitzat pel Museu de Terrassa per a infants de 4 a 12
anys. A la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), de 9 a 14 h.
A les 15.30 h:
Provoquem la innovació. 1r Taller de creativitat: En el marc del projecte "Terrassa en
Òrbita 2014" i amb l'objectiu de fomentar la creativitat i la cultura de la innovació a la
ciutadania, arrenquen els tallers en el que es facilitarà als seus assistents, directius
de clubs esportius del territori, tot un seguit d'eines que els permetin trobar solucions
diferents i innovadores als seus problemes del dia a dia. Organitzat pel Servei
d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament amb la col·laboració del
Servei d’Esports. Tindrà lloc a la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, 2a
planta, Edifici Vapor Gran).
A les 17.15 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “El Dr. Jekyll i Mr. Hyde”. A càrrec de
Meryem Mohadi. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “La mainada al Museu”: “Nit de foc i de bruixes. La
tradició de Sant Joan”, activitat organitzada pel Museu de Terrassa per a infants de 3
a 6 anys. Al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Fes el teu castell medieval”, taller per a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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