Agenda

Dissabte, 2 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà la Fira de l’Oliva, organitzada per
l'Associació de Comerciants El Tomb de Ca n'Anglada, amb el suport de
l'Ajuntament de Terrassa, a diferents espais del barri. Hi anirà acompanyat del tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i de la
regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, assistirà als actes de
commemoració del primer aniversari de la inauguració de la plaça de Vicenç Ferrer,
organitzats per la Fundació Vicenç Ferrer.
A les 12 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la marató de contes
celebrada dins de la festa Major de Can Palet. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 17.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la cursa popular i posterior
botifarrada de la festa Major de Can Palet. Els actes tindran lloc a la plaça de Can
Palet.
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A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte d’obertura de la primera ampolla
d’honor de la Feria de Abril 2016, a la Casa de Andalucía de Terrassa (c/ Solsona,
39).

ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Activitats del Museu de Terrassa: Jornada de portes obertes al Museu de Terrassa
dissabte, 2 d’abril, i diumenge, 3 d’abril. Com cada primer cap de setmana de mes,
es podrà gaudir d'entrada gratuïta a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de Font Vella, 29),
al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, s/n) i a la Seu d'Ègara. Esglésies
de Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant” Taller d’intercanvi
lingüístic. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
De les 10 a les 20.30 h:
Activitats del Servei de Comerç: Celebració de la “II Fira de l’Oliva de Terrassa i els
seus derivats 2016”, organitzada per l'Associació de Comerciants El Tomb de Ca
n'Anglada, amb el suport de l'Ajuntament. Aquest any es podrà visitar un mercat de
parades de venda d'oli, olives i productes derivats a més de gaudir d'un ampli i divers
programa d'activitats, com tasts d'olis, xerrades, tallers i activitats infantils, concerts
en directe i diferents espectacles de cultura popular, entre altres propostes. La fira es
celebrarà als carrers de Sant Tomàs i Sant Cosme, a la plaça Ca n'Anglada i a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Nascuts Per Llegir: “A la voreta dels núvols”, a càrrec de la Cia. Patawa. Activitat
adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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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).

Diumenge, 3 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A partir de les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà la 3a Cursa per la Justícia Social de
Terrassa, que enguany se celebra sota l’eslògan “Prou Violències Masclistes”, i que
sortirà de la cruïlla de l’avinguda de Béjar amb la carretera de Matadepera. Hi anirà
acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, el regidor de Serveis Socials, Noel
Duque, i la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares. En primer lloc, a partir
de les 10h, l’alcalde i el secretari general de CCOO al Vallès Occidental i Catalunya
Central, Enrique Rodríguez, faran els trets de les tres curses infantils. A les 11 h,
l’alcalde i el secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, faran el
tret de sortida de la cursa de Prodis; i a les 11’15 h Ballart i Gallego donaran la
sortida de la cursa absoluta. A les 12 h l’alcalde presidirà el lliurament de premis.

Al migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
seguirà des del balcó de l’Ajuntament l’actuació dels Castellers de Terrassa,
Castellers de Caldes, Castellers de Cornellà i Tirallongues de Manresa, en el marc
de la diada del local dels Castellers de Terrassa.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà a la 3a
pedalada comarcal reivindicativa “Volem un carril bici a la N-150” amb sortida a la
plaça de la bicicleta.
A les 13.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al dinar de germanor organitzat per
l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits al restaurant Milton Convencion (c/ Sant Cosme,
134).
A les 17h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit futbol Terrassa FC – CD Masnou, a
l’Estadi Olímpic Municipal (Av. Abat Marcet, 120).
A les 18.30h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit futbol femení Manu Lanzarote CF –
Sant Quirze Vallès CF, al Camp Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/
Castellsapera, s/n).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. “Tot plegat” pretén posar de relleu el valor documental
dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals, mostraris, fitxes tècniques, etc. A
través d’aquests materials podem conèixer de manera precisa el desenvolupament
del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i econòmic. I, alhora,
fer incidència en el fet que la indústria tèxtil continua formant part del nostre sector
productiu (2a planta). “Retalls d’ahir i d’avui” està centrada en quatre apartats que
fan referència a les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
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producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. (1a
planta). Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Taller
d’enquadernació japonesa en família”. Nova proposta del cicle d’activitats
familiars “Diumenges al Museu” per a nens i nenes acompanyats dins, que
s’emmarca en el mes del llibre, tot preparant la celebració de la Diada de Sant Jordi.
A càrrec de la restauradora Paula Rudilla.
A les 10.30 h:
Activitat del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Fàbrica i somnis, el somni d’un obrer”.
Al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270)
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:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Cançó Russa”, a càrrec de Maria
Mateu, soprano, Natalya Chavanova, contralt, i Rossend Solvas, piano. Una ocasió
especial per poder sentir obres de compositors russos que van viure a la mateixa
època: van nèixer a principis i mitjans segle XIX, excepte Rakmàninov, que va néixer
a finals del mateix segle. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada de Teatre: “Bad Translation”, l’última creació de la performer Cris Blanco
en coproducció amb el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), és una
immersió en la descomposició del significat a través de la transmissió del llenguatge.
I, també, una batalla en la que l’analògic venç el digital. Tindrà lloc a la Sala Maria
Plans (c/ de Gaudí, 11).
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Dilluns, 4 d’abril

AGENDA
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, oferirà una recepció als treballadors/es
municipals que es van jubilar durant el 2015. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions.
A les 19h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la colla del Drac Baluk Astaroth i diables de Ca
N’Aurell, encapçalada pel seu president, Gerard Català, qui presentarà a l’alcalde els
projectes de l’entitat per a la nova temporada. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, signarà un conveni entre l’Ajuntament, Orange i la Escuela de Organización
Industrial (EOI) per desenvolupar a Terrassa el programa “Sé digital”, que treballa
per impulsar l’emprenedoria i l’economia digital local. També signaran el conveni
Gonçal Bonhomme, gerent de Relacions Institucionals d’Orange España, i Fernando
Garrido, gerent d’EOI Mediterráneo. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

A les 16.30 h:
Acosta’t a la Lectura: Club de lectura fàcil: Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió
dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia
mental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activa el + 60: Cicle de cinema organitzat pel servei de Promoció de la Gent Gran.
Projecció de la pel·lícula: “El nuevo exòtico Hotel Marigold”, dirigida per John
Madden. Desprès de cada pel·lícula s’obrirà un col·loqui. Projectada al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18 h:
Berenem i Xerrem: “Transformem el barri”, a càrrec d’Eva Navea. Sessió
participativa d'intercanvi, sensibilització i presa de consciència sobre temes
d'actualitat per a joves a partir de 14 anys. Amb el suport dels educadors de Càritas i
l'espai bit. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Serveis d’Educació: Xerrada per a mares i pares: “Com posar normes i no morir en
l’intent”, a càrrec de Yirsa Jiménez, psicòloga social de la Universitat de Barcelona
(UB). Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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