Agenda

Dissabte, 9 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, visitarà diverses activitats programades amb motiu de la Festa Major
del barri de Can Palet.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, visitarà la I Mostra de la Cervesa
Artesana de Terrassa, que tindrà lloc a la plaça del Progrés.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà la 6a edició de la Culturassa, jornada de
convivència organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i
Tradicional de Terrassa. Durant tot el dia, el parc de Sant Jordi acollirà actuacions de
cultura popular, tallers i un ball de cloenda. A la Masia Freixa també es podrà visitar
l’exposició “Gegants de paper”, que mostra diferents visions del món geganter a
través de l’obra de diversos il·lustradors i il·lustradores. Al llarg del dia, també
assistiran a la 6a edició de la Culturassa el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat i regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, i el regidor de
Cultura, Jordi Flores.
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, assistirà a la 1a Mostra Artística d’Exalumnes de l’Escola Joan XXIII,
emmarcada en els actes de celebració del 50è aniversari del centre. L’acte tindrà lloc
al Teatre de l’Escola Joan XXIII (c/ de Joan XXIII, 25-33).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a l’actuació dels
quadres de ball, cor i cantants del Centro Cultural Andaluz Alcalá la Real y Comarca,
amb motiu del 28è aniversari de l’entitat, que tindrà lloc a la seva seu (c/ de Sant
Tomàs, 96-98, 1r).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El regidor Noel Duque assistirà, per delegació de l’alcalde, i acompanyat de la
regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, a la gala de cloenda i al lliurament de premis
de la 42a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, organitzat pel Casal de Sant
Pere. L’acte tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant
Pere, 59).
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de rugbi corresponent a la categoria
Segona Catalana que enfrontarà els equips BUC-UBAE C i Carboners de Terrassa.
El partit es disputarà al Camp Municipal de Rugbi La Foixarda (camí de la Foixarda,
20-26, Barcelona).
A les 16.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la Festa Infantil
organitzada, amb motiu de la Festa Major del barri de Can Palet, pel Centre d’Esplai
Infantil Can Palet, amb la col·laboració de l’AV de Can Palet. Tindrà lloc a la plaça de
Can Palet.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de “Barris Creatius.
Projecte de difusió de les arts visuals al territori”, dins del Cicle Art Terrassa 2016.
En aquest projecte, diversos artistes treballen conjuntament amb col·lectius dels
barris de la nostra ciutat cercant un símbol emocional que defineixi els respectius
territoris. L’objectiu és el de facilitar la creació comunitària potenciant xarxes
col·laboratives, incidint en l’àmbit de les arts visuals i possibilitant la creació de nous
públics amb l’objectiu d’apropar els llenguatges artístics contemporanis. L’acte tindrà
lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la XXIV Setmana Cultural organitzada
pel Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa, que tindrà lloc a la seu del Centro
Andaluz de Nueva Carteya en Terrassa (c/ de Huelva, 35).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al sopar de lliurament de trofeus de la
temporada 2015 del Club de Tir de Precisió Terrassa, que tindrà lloc al restaurant
Santa Margarida (c/ d’Aries, 1).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de l’agrupació coral Tons &
Sons Terrassa Gospel. Després de la gira Rockspel, que durant dos anys ha portat
la coral per tot Catalunya, retornen a la seva ciutat d’origent per presentar les noves
cançons que formen part del repertori del 2016. La direcció corre a càrrec de Carles
Massó. Aquesta actuació comptarà amb la col·laboració especial de la coral EMSG
de l’Escola de Música de Sant Gervasi de Barcelona, dirigida per Genés Sobrado i
Geni Ferreiro. El concert tindrà lloc, dins de la Temporada de Música de l’Auditori
Municipal, a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Joventut: Hoquei Diy, a càrrec d’Azahara Cerezo i Planeando
Truchas. Autoconstrueix-te el teu equipament d’hoquei de baix cost. Al BaumannLab
(av. de Jacquard, 1).
A les 10.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller avançat de
disseny de roba modernista. Aquesta activitat està pensada per a persones
interessades en la indumentària de l’època modernista però que sàpiguen cosir i
tinguin nocions de patronatge. El taller s’entén com una eina que aprofundeix en el
disseny i patronatge de les peces més que en la seva confecció. El taller està dirigit
per la professora Rosa Rubio, experta modista i col·laboradora habitual del CDMT.
Durant les dues sessions, ella anirà guiant en el disseny mentre que el treball de
patrons, tallar i confeccionar es farà a casa. La darrera sessió es destinarà a
l’estilisme modernista, als acabats de les peces i als complements que les han
d’acompanyar. Es faran les emproves i s’atendran les consultes que calguin. Tindrà
lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ Salmerón, 25).
A les 11 h:
Festival Didó 2016: “Visita comentada a l’exposició de titelles”. Adreçat a infants de
totes les edats. Centre d’Educació Musical – CEM (pg. del Vapor Gran, 17).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Inclou una
visita guiada a la Masia Freixa i recorregut per edificis modernistes. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11.30 h:
Festival Didó 2016: “L’harmònium rondallaire”. Es tracta d’un espectacle itinerant que
tindrà lloc pels carrers del centre.
A les 11.30 h:
Festival Didó 2016: “Construïm un titella de dit”. Taller gratuït adreçat a infants de
tres a dotze anys. Tindrà lloc al pg. del Vapor gran.
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A les 12 h:
L’Hora del Conte: “Contes de Sant Jordi”, a càrrec de Mireia Abellán. Activitat
adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “El calaix de l’artista”. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats del Servei Jove: Inauguració de l’exposició in memoriam d’Anna Llimós
Vidal. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert de l’agrupació coral de rock i
gospel Tons & Sons Junior, formada per una vuitantenta de nens i nenes d’edats
compreses entre els 7 i els 17 anys. La direcció corre a càrrec de Geni Ferreiro,
Genís Sobrado i Carles Massó. El concert tindrà lloc, dins de la Temporada de
Música de l’Auditori Municipal, a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch,
1).
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Diumenge, 10 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, visitarà les activitats organitzades per celebrar el Dia Mundial de Salut i la
2a Fira de Salut de Terrassa, que tindran lloc al llarg del dia al Torrent de la Font
d’en Sagrera del parc de Vallparadís.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, participarà, per delegació de l’alcalde, en la
taula rodona “Bones pràctiques dels ajuntaments”, que tindrà lloc dins de les 1res
Trobades Municipals LGTB, un espai de formació i d’intercanvi de polítiques,
mesures, propostes i experiències entre activistes i regidories per impulsar uns
municipis inclusius, en els que Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals visquin en
igualtat. L’acte tindrà lloc al Centro Cultural “Villa de Móstoles” (pl. de la Cultura, 1,
Móstoles).
A les 10 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a
l’Exhibició de petanca a càrrec del Club Esportiu Pingüí de Fupar, que tindrà lloc a la
plaça de Can Palet.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Misa Rociera, cantada pel Coro de Nuestra Señora de las Mercedes,
organitzada pel Centro Cultural Andaluz Alcalá la Real y Comarca, amb motiu del
28è aniversari de l’entitat. Tindrà lloc a l’Església de Sant Cristòfor (pl. de Ca
n’Anglada).
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A les 13 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Vi d’Honor organitzat pel Centro
Cultural Andaluz Alcalá la Real y Comarca, amb motiu del 28è aniversari de l’entitat,
que tindrà lloc a la seva seu (c/ de Sant Tomàs, 96-98, 1r).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, lliurarà els premis de la Lliga Catalana BMX Race
2016. L’acte, organitzat pel Club BMX Terrassa 1988, tindrà lloc al Circuit de les
Arenes (c/ de Reus, 90).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al 13è Concert Solidari per a l’Educació
organitzat per la Fundació Educació Solidària Terrassa. El concert comptarà amb les
actuacions del grup de música antiga Dichos Diabolos, la Jove Orquestra Escola Pia
Terrassa i les Orquestres de Percussió de Grau Mig i Superior de l’Escola Pia
Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’obra “Top Model”, dins de la Temporada d’Arts
Escèniques a Terrassa, dirigida per Pep Cruz i interpretada per Noël Olivé, Jordi
Coromina i Pep Cruz. Es tracta d’una producció de La Rita Produccións.
L’espectacle es podrà veure al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 18 h:
El regidor de Joventut i Lleure, Noel Duque, assistirà a la representació de l’obra “La
mongetera màgica”, a càrrec de Festuc Teatre, dins de la programació de Teatre
Familiar de la Xarxa que forma part de la Temporada d’Arts Escèniques de Terrassa.
La representació tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de música electrònica a càrrec
de Wooky + Videocratz i Pina + Genomalab, dins de la Temporada de Música
Moderna organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. El concert
tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per a conèixer les potencialitats de les persones
i que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ Colom, 114).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La Biblioteca del Districte 3 surt al carrer. Amb motiu de
la Rambla Jove i la Festa Major de Can Palet. Tindrà lloc al carrer de Colom, al tram
comprès entre els carrers d’Agricultura i Angel Guimerà.
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
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 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Xerrada i Visita: “La
moda modernista sota la mirada de Ramón Casas”. Com cada any per aquestes
dates, el CDMT està immers de ple en un conjunt d’activitats de promoció de l’
època i l’estètica de l’etapa modernista. L’objectiu de totes aquestes iniciatives és
difondre el patrimoni tèxtil tot preparant adequadament la celebració de la Fira
Modernista de Terrassa que té lloc al maig. Us oferim una xerrada per introduir-nos
en l’època modernista i per analitzar l’estil que va predominar en la indumentària i els
complements. Aprofitant que 2016 és l’Any Ramon Casas (1866-1932) i es celebra
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el 150 aniversari del seu naixement, farem aquesta xerrada a partir de les seves
obres, moltes de les quals retraten a la burgesia catalana pels volts del 1900. Per als
qui voleu confeccionar-vos un vestit amb els seus complements per la Fira, us
donarem les pautes estètiques a seguir i us informarem de quins recursos ofereix el
CDMT per ajudar-vos en el vostre projecte. Per últim, farem una breu visita al fons
modernista del CDMT on podreu veure peces d’indumentària que us ajudaran a
captar millor l’essència d’aquest estil històric que encara ens apassiona. Al Centre
de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert: “Animalada”, a càrrec de la
companyia CEM Produccions i dirigida per Lamia Bensmail. Espectacle familiar de
música i titelles per a nens i nenes de 3 a 8 anys. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 11 d’abril

AGENDA
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, rebrà una
delegació de l’equip de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi, encapçalada per l’alcalde de
la localitat, Antonio Francés. La reunió, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia, es fa a
petició de l’Ajuntament d’Alcoi, que vol conèixer experiències locals de rehabilitació
industrial i emprenedoria.
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A les 19.30 h:
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 (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
obrirà la sessió de treball “Aprèn a diferenciar el teu comerç. Aplicant les eines de les
grans marques al comerç de proximitat”, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i
l’Escodi (Escola Superior de Comerç i Distribució). Es tracta d’una sessió adreçada
al comerç de proximitat per potenciar i fomentar la formació permanent i garantir un
alt nivell de competitivitat en un sector de vital importància per a la ciutat i el territori.
L’acte tindrà lloc a la seu de l’Escodi al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per a conèixer les potencialitats de les persones
i que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (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. Pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia mental. Atès que un
dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i en la
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comunitat, es interessant obrir-lo el a totes les persones interessades en treballar i
gaudir de la lectura. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).

A les 17.30 h:
Nacuts per llegir: Espectacle infantil amb titelles: A la voreta dels núvols (de o a 36
mesos), a càrrec de la Cia. Patawa. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La Cinqueta presenta...novetats!!!. Presentació de les
novetats literàries infantils de la mà de la Cinqueta, la mascota de la BD5. A la
Biblioteca Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Elmer presenta...novetats de Sant Jordi!!!. Presentació
de les novetats literàries infantils de la mà de l’Elmer, la mascota de la BD3 A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.15 h:
L’hora del conte: Story Time: “Saint George and the Dragon”, a càrrec de Tweed
Idiomes. Adreçat a infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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