Agenda

Dissabte, 23 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera, lliurarà la rosa de Sant Jordi a Angelita Valenzuela, usuària de l’entitat
Acció Gent Gran de Terrassa. Acció Gent Gran és una entitat sense ànim de lucre
constituïda per socis, voluntaris i col·laboradors amb la finalitat de treballar pel
benestar de la gent gran amb problemes personals, familiars o socials i millorar-ne la
seva qualitat de vida mitjançant l’actuació del voluntariat i la promoció d’activitats i
serveis. L’acte tindrà lloc al domicili de la usuària (ptge. de la Panadella, 21).
Enguany, el tradicional enviament de roses per Sant Jordi que fa l’Ajuntament de
Terrassa tindrà com a destinatàries les usuàries d’Acció Gent Gran que participen al
projecte “Roses contra l’oblit”.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà al concert “25 Anys junts!”, commemoratiu del 25è aniversari
de la Coral de l’Institut Torre del Palau. El concert, dins del Cicle Músiques del Cor
de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal, anirà a càrrec de la Coral de
l’Institut Torre del Palau i de l’Escolania de Ciutadella. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’actuació de les colles infantils dels Bastoners de Terrassa, en l’acte
commemoratiu del 35è aniversari de l’entitat i del 25è aniversari de la Coral de
l’Institut Torre del Palau, dins dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi a la
ciutat, que tindrà lloc a la Torre del Palau.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, assistirà a l’acte commemoratiu de la Diada de Sant Jordi i a la Festa de
la fera El Raganet, organitzat per la colla de Dracs i Bruixes de Can Boada. L’acte
tindrà lloc a la plaça interior de l’avinguda de Can Boada del Pi.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i de la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís; assistirà a la tradicional Diada
Castellera de Sant Jordi, que tindrà lloc a la plaça Vella amb les actuacions de les
colles locals: Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15.30 h:
El regidor d’Esport, Dani Nart, assistirà al partit corresponent al Campionat de
Tercera Catalana que enfrontarà el CR Carboners de Terrassa B i el Ripollès RC. El
partit es disputarà a la Zona Esportiva Municipal Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la 4a Mostra de Danses Internacionals organitzada pel Centre Parroquial
de la Santa Creu. Hi participarà l’Esbart Dansaire del Vallès, l’Escola de Dansa
Àngels Segarra, l’Escola de Sevillanes Adela, El Grup Red Rose, el Grup de Ball del
Gimnàs Q Sport, i l’Escola de Dansa Urbana Boogie Town. La Mostra tindrà lloc al
pati del Centre Parroquial de la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25), o a la Sala Xavi
Sallent del Centre en cas de pluja.
A les 17.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de 2a Divisió Catalana que enfrontarà els equips CP Sant Cristóbal i UD San
Lorenzo. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Ca n’Anglada (av. del
Vallès, 522).
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A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la roda de premsa, dins de les Jornades
Rugby&Values, on Patricia García, referent del rugbi femení a nivell mundial, parlarà
del seu projecte Rugby&Values, lligat a la promoció de l’esport femení des de la
base i a la progressió que està experimentant el rugbi femení arreu del món. La roda
de premsa tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 19.45 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, saludarà, per delegació de l’alcalde, 14 llibreters
de diferents països europeus que visitaran Terrassa coincidint amb la diada de Sant
Jordi, convidats pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), i que
assistiran a la tradicional actuació de les colles Castellers de Terrassa i Minyons de
Terrassa, dins dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi a la ciutat, que
tindrà lloc a la plaça Vella a les 20 h. La finalitat principal de la visita és oferir la
possibilitat que llibreters d’arreu d’Europa puguin viure la tradició de Sant Jordi en
primera persona a Catalunya amb l’objectiu d’exportar la festa a les seves llibreries.
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).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aniversari de la Biblioteca del Districte 4. Mostra de
llibres amb les novetats de Sant Jordi, a càrrec del personal de la Biblioteca. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc. Tindrà lloc a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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).
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A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: La mainada al Museu, activitat per a infants de tres
a sis anys. “Per Sant Jordi, la llegenda del drac”. Dins del III Cicle de Cultura
Medieval a Terrassa. Al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font
Vella, 29).

Diumenge, 24 d’abril

AGENDA
Al llarg del matí:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a l’Exposició d’Artistes al barri
d’Ègara que tindrà lloc a la plaça de la Immaculada organitzada per l’AV d’Ègara.
L’acte inclourà una xocolatada i ball de sardanes, hip hop i zumba.
Al llarg del matí:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la ballada dels Bastoners de
Terrassa a la plaça Vella amb motiu de la Diada de la Colla.
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la sortida de la 39a edició del Ral·li de
Motos Històriques de Terrassa, organitzat pel Motor Atlètic Terrassa Hockey Club.
La sortida d’aquesta prova, d’un centenar de quilòmetres i amb final a Matadepera,
es farà des de les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club (ctra. de Castellar,
km 20,3). El Ral·li de Motos Històriques de Terrassa és la prova degana de l’estat de
motos antigues i és una de les més importants d’Europa.
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A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la Pedalada
conjunta emmarcada en la campanya “30 dies en bici”, un moviment global de milers
de ciclistes nascuda l’abril de 2010, quan va sorgir la idea del #30daysofbiking a
Minneapolis. A Terrassa la convocatòria està impulsada pel BiTer (Associació
BiciTerrassa Club). El lloc de trobada serà a la plaça de la Bicicleta.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis del 1r Gran
Premi Corvi Ciutat de Terrassa de Ciclisme, organitzat pel Corvi Club Ciclista, amb
un recorregut de 105 quilòmetres i sortida i arribada a l’avinguda de Béjar. El
recorregut de la cursa surt de Terrassa cap a Castellar del Vallès en direcció Navàs.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “La Plaza del
Diamante”, de Mercè Rodoreda. L’obra, dins de la Temporada d’Arts Escèniques a
Terrassa, està dirigida per Joan Ollé i interpretada per Lolita Flores. La representació
es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’actuació del Sr. Chinarro, dins de la
Temporada de Música Moderna. El concert es podrà veure a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24). Antonio Luque va fundar Sr. Chinarro el 1990 i va
emprendre una travessia que l’ha portat a ser considerat pioner de la música
independent a Espanya. En aquesta ocasió la banda que acompanya a Antonio està
formada amb músics del grup granadí Pájaro Jack.
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
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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, es
poden veure 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 de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita al Cementeri Municipal de Terrassa. El
cementiri és un espai únic per on passejar, admirar i gaudir d'un important patrimoni
artístic i cultural que permet explicar la història de la nostra ciutat i dels nostres
avantpassats. Al Cementiri Municipal de Terrassa (ctra. de Montcada, 779).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Secrets de Museu:
La indumentària sobre paper (segles XVI-XXI)”. Mostra de llibres il·lustrats antics
sobre la història del vestit. Des de les petites estampes acolorides gravades sobre
fusta del segle XVI fins a les fotografies actuals, passant per litografies i heliografies
mostrades en làmines de gran format. Una experiència que permet baixar a l’espai
de reserva on es guarda el fons bibliogràfic antic del CDMT. Es podrà manipular
publicacions de luxe i de petit format, edicions molt limitades que van permetre
aprofundir en l’estudi de la història de la indumentària i els seus complements. Al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller
d’enquadernació copta. Aprofitant la setmana de Sant Jordi, el CDMT ofereix un
taller d’enquadernació copta, utilitzada del segle II a l’XI i reconeguda com a
precursora dels llibres tal i com els coneixem avui en dia. Els coptes en origen foren
els egipcis que van adoptar el Cristianisme a partir del segle I. Més tard, es va
denominar així als cristians d’Egipte en general, un cop la majoria de la població es
va convertir a l’Islam. El cosit copte deixa a l’aire el llom i la costura vista en forma
d’espiga. Això facilita que es pugui obrir molt bé el llibre i que sigui molt útil per a
l’enquadernació moderna de partitures o quaderns de dibuix. En aquest taller, dirigit
per Paula Rudilla, es podrà fer un quadern DIN A5 amb tapes dures, decorat i cosit a
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l’estil copte amb fil de lli encerat. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (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 18.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert: “De Banda a Banda 2016, 4a
edició”, a càrrec de la Banda de Música de Terrassa i de la Banda de Música
d’Igualada. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: “Interiores”, a càrrec de la Cia. Acció Teatre.
Dirigida per Rosa Aguado. Tindrà lloc a la Sala Xavi Sallent del Centre Parroquial de
la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25).

Dilluns, 25 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació de la nova Junta Directiva
del Club Joventut Esportiva de Terrassa (JET), encapçalat per la seva presidenta,
Natàlia Mas. La nova Junta Directiva es presentarà a l’alcalde. La reunió tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la roda de premsa de presentació del 9è
Pitch Prodis & Put Campionat Benèfic, en benefici de les persones amb discapacitat,
que tindrà lloc a El Vallès Golf del 29 d’abril a l’1 de maig. La roda de premsa tindrà
lloc a les instal·lacions d’El Vallès Golf (Plans de Bonvilar, 6).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la presentació de les bases del VII
Concurs Josep Soler i Palet de Narracions Curtes 2016 i del llibre corresponent al
Concurs Josep Soler i Palet 2015. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (pg. del
Vapor Gran, 29). El certamen, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de l’Ateneu Terrassenc, vol homenatjar la figura de Josep Soler i Palet,
impulsor del primer concurs literari de Terrassa quan era president de l'Ateneu
Terrassenc, i la persona que va propiciar el servei de biblioteca pública a Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Terrassa Aposta per a l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
A les 12h:
Activitats del Servei d’Innovació i Universitats: Sessió informativa: “L’accés a la
universitat”. Sessió informativa sobre l’accés a la universitat a càrrec del Cap de
l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de
Catalunya, Jesús Maria Prujà, per tal que els alumnes de segon de Batxillerat i
darrer curs de Cicles Formatius de Grau Superior dels instituts de la ciutat coneguin
amb detall el sistema universitari català i el procés de preinscripció universitària.
Tindrà lloc a la sala d’actes de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
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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
comunitat, es interessant està obert 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:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Salut i bons hàbits a la 3a edat”. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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