Dissabte 21 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado; i del regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez; assistirà a la inauguració
del Bibliopunt de Can Parellada. Amb aquesta acció, s’instal·larà una parada del
servei de biblioteca pública a la plaça d’Ibèria, al barri de Can Parellada. En aquesta
parada hi haurà llibres i altres materials i es farà servei de préstec. Aquest
equipament restarà obert dos dies a la setmana, els dimarts i divendres de 16.30 a
19 h. També s’informarà sobre els serveis i activitats de la biblioteca. L’acte tindrà
lloc a la plaça d’Ibèria (carrer d’Alemanya).
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a diversos actes programats en el marc de la 13a la Mostra de la
Diversitat Cultural, que se celebrarà fins al dia 22 de març a la rambla de Francesc
Macià, davant del Centre Cívic, de la Biblioteca del Districte 6 i del carrer de
Provença, i a diferents espais públics de la ciutat. La Mostra de la Diversitat Cultural
de Terrassa, organitzada per l’Ajuntament i per la Comissió d’Entitats de Cultura
Popular, se celebra cada dos anys amb l’objectiu d’afavorir el contacte i l’intercanvi
entre els col·lectius provinents de diferents territoris mitjançant el coneixement de les
cultures d’origen de cadascú.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora Eva Herrero assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Trobada de Joves
Cambres de Catalunya. La Jove Cambra Internacional de Terrassa ha estat escollida
per la Junta Nacional de Catalunya per fer la 2a reunió de presidents de Catalunya,
amb motiu de la visita de la vicepresidenta Europea de la Jove Cambra
Internacional, Charlotte Moller, de Dinamarca. A la reunió també assistiran els
presidentes de les Joves Cambres de Barcelona, Tarragona, Reus, Girona, Lleida,
Igualada i Sabadell i el President de la Jove Cambra de Catalunya. L’acte tindrà lloc
a la sala de reunions de la planta baixa del Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV1274, km 1, Terrassa).
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a la Festivitat del Naw-Rúz (any nou Bahá’í). L’acte, al que també assistirà
la regidora de polítiques de gènere, Almudena Almagro, està emmarcat dins del
programa d’activitats de la campanya “Els temps de les dones. Dia Internacional de
les Dones”. Organitzat per l’Associació de Dones Bahá’ís, tindrà lloc al Centre Cívic
Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
ALTRES ACTIVITATS
Del 21 al 28 de març:
Trobada dels Seminaris Interculturals de la Comunitat de Ciutats Ariane: Nou
alumnes de Terrassa dels instituts Cavall Bernat, Nicolau Copèrnic, Egara, i de les
Escoles Vedruna-Vall, El Cingle i Tecnos, viatgen a Hardthausen/Lampoldshausen
(Alemanya) per participar a la primera de les tres trobades dels Seminaris
Interculturals de la Comunitat de Ciutats Ariane. Terrassa és membre de la Xarxa
Europea CVA (Comunitat de Viles Ariane), en partenariat amb la ciutat de Barcelona,
des de l’any 2011. La CVA, creada el 1998, és una associació de ciutats europees i
empreses amb interessos comuns sobre la matèria aeronàutica i espacial que
participen de diferents maneres al programa europeu de llançadors Ariane de
l'Agència Espacial Europea. L'objectiu principal de l'entitat és promoure el sector i la
cultura científica i tecnològica. Les ciutats pertanyents al grup fomenten la iniciació i
promoció de projectes, l'impuls de la cooperació econòmica entre els membres, el
coneixement dels beneficis del progrés tecnològic en el camp aeroespacial, la
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motivació dels joves per augmentar el seu interès per l'espai i la creació de les
condicions òptimes i necessàries per als intercanvis culturals. Una d’aquestes
activitats son els Seminaris Interculturals en què participen un total de 30 alumnes
(10 de cadascuna de les tres ciutats membres de la xarxa que acull un dels
seminaris). Durant una setmana els joves segueixen un programa d’activitats que té
com a objectiu la introducció en temes científics relacionats amb l’exploració espacial
i l’intercanvi cultural. Els propers seminaris tindran lloc el 2015 a Toulouse (França) i
al març de 2016 a Terrassa.
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).
A les 10 h:
L’Ajuntament s’instal·la al Saló de l’Ensenyament: El Servei de Societat i Universitat
de l'Ajuntament de Terrassa disposarà d'un estand de 30 metres per fer promoció del
Campus Universitari de Terrassa. El Saló de l’Ensenyament se celebra del 18 al 22
de març al Recinte Montjüic de Fira de Barcelona (Palau 2 i plaça Univers, av. de la
Reina Maria Cristina, s/n, Barcelona).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”. A càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 11 h:
Tast de Col Brotonera: Activitat organitzada per la Fundació Sant Galderic amb la
col·laboració de l’Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència i
Terrassa Gastronòmica. Tindrà lloc al Mercat de la Independència, al vestíbul
d’entrada de la Rambla d’Ègara.
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: Poesia, a càrrec de Núria Viñas. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Curs d’indumentària
modernista. Dirigit per la professora Rosa Rubio, experta modista i col·laboradora
habitual del CDMT. Durant les sessions es confecciona un vestit totalment
personalitzat i els complements més adients en cada cas. En aquesta tercera classe
es continua el procés de treball amb els patrons i es comencen a tallar els teixits de
cada vestit. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Mostra de la diversitat cultural: L’hora del conte: “Contes d’arreu del món”. Activitat
per a infants a partir de tres anys. Sessió de contes tradicionals de diferents països
per tal d’apropar els infants a les diferents cultures que conviuen amb ells. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert de la Big Band Jazz Maresme, Xavi
Garriga i Bob Sands. Activitat organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa. Tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 17 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Programació familiar de la Xarxa de
Terrassa. Festa de la Primavera, amb la Cia Carles Cuberes. Inclourà la celebració
del 3r Concurs de Dibuix i Decoració Floral, un taller per construir molinets de vent i
l’espectacle d’animació “Dançons”, de la Cia Carles Cuberes. Tindrà lloc a la plaça
Vella.
A les 17 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Exposició de manualitats
(pintura, boixets, punt i patchwork), a càrrec de les alumnes dels tallers. Tindrà lloc al
Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1). Activitat organitzada pel Grup de
Dones amb Iniciativa de Can Palet.
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A les 17.30 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Ball: tarda de Festa Major
amb l’orquestra Sant Carles Club. Tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de
Can Palet, 1). Activitat organitzada pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet.
A les 17.30 h:
Mostra de la diversitat cultural: Projecció de la pel·lícula “La vida de Pi”, dirigida per
Ang Lee. Adreçada a un públic familiar. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Primavera poètica: lectura
de poesies i concert a càrrec del Cor Vakombà de Sabadell. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). Activitat organitzada pel Grup
de Dones del Centre.
A les 19 h
Temporada de Música de l’Auditori Municipal: Cicle de concerts de professors del
CEM – Conservatori Professional. Concert: “La Scuola de’ Gelosi”, d’Antonio Salieri.
A càrrec d’Ensemble Aliseos i Joan Bosch. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal: “Biles de Mark Pulido”. Rebrem
l’equinocci de primavera amb un concert interpretat per en Mark Pulido, artista
polifacètic que ens portarà a un viatge meditatiu i visual mitjançant la interpretació de
les biles, campanes planes de vibracions d’alta freqüència úniques a Europa. Tindrà
lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert a càrrec de Julia Biel. Activitat
organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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Diumenge, 22 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 3, José
Manuel Jiménez, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major
del barri de Can Palet.
A les 10.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
donarà el tret de sortida als corredors i corredores participants en cadira de rodes,
acompanyats per persones voluntàries, en la 2a Cursa per la Justícia Social,
organitzada pels sindicats CCOO i UGT del Vallès Occidental, conjuntament amb la
Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa,
l’Ajuntament de Terrassa i l’esplai La Fàbrica de Can Tusell. A les 11 h donarà el tret
de sortida de la resta de participants. L’objectiu principal d’aquesta cursa és la
recollida d’aliments, que rebrà i gestionarà la Creu Roja. Les persones participants,
hauran de lliurar 5 kg d’aliments, en el moment de la recollida del dorsal. Aquest
any, la cursa es comparteix amb Prodis, en la celebració dels seus 25 anys d’atenció
a les persones amb paràlisi cerebral. Prodis és una entitat d’iniciativa social sense
ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de les persones adultes
amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, legalment
reconegudes. El lloc de sortida serà l’avinguda de Béjar amb la carretera de
Matadepera. Posteriorment, a les 11.45 h, l’alcalde lliurarà els premis de la cursa.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i la regidora del Districte 6, Teresa Casals,
assistiran a la Mostra de danses tradicionals catalanes a càrrec de l’Esbart Dansaire
del Vallès i de l’Esbart Egarenc. L’acte, emmarcat dins de la 13a Mostra de la
Diversitat Cultural de Terrassa, tindrà lloc a l’escenari principal del carrer de
Provença amb el carrer del Doctor Calsina.
A les 13 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a l’actuació del grup tradicional
Los Pilares de Aragón del Centro Aragonés de Terrassa, actuació emmarcada dins
de la 13a Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa. L’actuació tindrà lloc a
l’escenari principal de la Mostra, al carrer de Provença cantonada amb el carrer del
Doctor Calsina.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a l’actuació especial de cloenda de
la 13a edició de la Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa, a càrrec de Maria
Rodés, que presentarà el seu disc “Maria canta copla”. L’acte tindrà lloc a l’escenari
principal de la Mostra, al carrer de Provença amb el carrer del Doctor Calsina.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Entrada lliure al CDMT. El
CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés
de persones interessades en visitar les diverses exposicions que es van programant.
Actualment es pot visitar la Sala del procés tèxtil i les exposicions “Retalls d’ahir i
d’avui” (selecció d’objectes relacionats amb les col·leccions antigues del Centre, el
modernisme i la moda) i “Personnel I” (projecte de l’artista terrassenca Teresa Puig
que ens convida a centrar l’atenció sobre les dones que teixeixen catifes a les grans
manufactures de l’Azerbaijan). Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 10 h:
L’Ajuntament s’instal·la al Saló de l’Ensenyament: El Servei de Societat i Universitat
de l'Ajuntament de Terrassa disposarà d'un estand de 30 metres per fer promoció del
Campus Universitari de Terrassa. El Saló de l’Ensenyament se celebra del 18 al 22
de març al Recinte Montjüic de Fira de Barcelona (Palau 2 i plaça Univers, av. de la
Reina Maria Cristina, s/n, Barcelona).
A les 11 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Exposició de manualitats
(pintura, boixets, punt i patchwork), a càrrec de les alumnes dels tallers. Tindrà lloc al
Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1). Activitat organitzada pel Grup de
Dones amb Iniciativa de Can Palet.
A les 11 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Trobada de Puntaires. Taller
de puntes, a càrrec dels grups de Puntaires de Terrassa i voltants. Tindrà lloc a la
plaça de Can Palet i el carrer de Colom. Activitat organitzada pel Grup de Dones
amb Iniciativa de Can Palet.
A les 12 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert a càrrec de Luna Cohen. Activitat
organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la plaça
de Catalunya.
A les 18 h:
Els temps de les dones. Dia Internacional de les Dones: Xerrada: “El dia a dia de la
dona d’avui”, a càrrec d’Àngels Conte, psicòloga. Activitat organitzada per
l’Associació de Vídues de terrassa. Al carrer de Blasco de Garay, 34).
A les 18 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal: Concert: Stabat Mater, de Joseph
Haydn. A càrrec de l’Orquestra de Cambra 48. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert a càrrec de Big Mama Montse Reunion.
Activitat organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a
la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 23 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà el proper dilluns el segon balanç del
Pacte Local per a l’Ocupació, conjuntament amb els representants dels agents
socioeconòmics signants del Pacte: Antoni Abad, president de la patronal Cecot;
Josep Sancristòfol, secretari general del sindicat UGT del Vallès Occidental; i
Enrique Rodríguez, secretari general del sindicat CCOO del Vallès Occidental. A la
roda de premsa també assistiran el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i
Innovació, Amadeu Aguado, i el regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez. L’acte
tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (carrer dels Telers, 5, passadís B, 2a
planta).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà el llibre “Cataluña Federación o
Independencia”, del jurista i expert en dret constitucional Josep Antoni González
Casanova. L’acte, organitzat per l’Ateneu Terrassenc i la Plataforma per la
Renovació Democràtica, tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39,
passatge B).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a la II Jornada Tècnica Art i
Patrimoni de la Seu d’Ègara: “La recerca arqueològica a Sant Miquel de Terrassa”.
La sessió estarà dedicada a l’Església de Sant Miquel i mostrarà el resultat de les
intervencions arqueològiques del Pla Director de les Esglésies de Sant Pere (19952009) i els diferents projectes que actualment s’hi estan duent a terme per tal de
conèixer la funció i la cronologia de l’edifici. La Jornada està organitzada pel Museu
de Terrassa i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Tindrà lloc a la Seu
d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n).
A les 14 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, saludarà als jugadors participants en el 1r
Torneig del Circuit Benèfic de Golf de la Cruyff Foundation. Aquest esdeveniment
esportiu tindrà lloc a les instal·lacions del Real Club de Golf el Prat (Plans de
Bonvilar, 17, Terrassa), organitzat per la Fundació amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa. El dia 22, el torneig es fa a nivell social i el 23 és obert als
mitjans de comunicació.
A les 18.30
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, presidirà la reunió plenària
del Consell Municipal de Medi Ambient, on es farà balanç del Pla de Mandat de Medi
Ambient i Sostenibilitat 2012-2015. També hi seran presents les quatre Taules de
Sostenibilitat que han fet les seves aportacions durant aquest mandat. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent,
55).
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, atendrà als mitjans a
les 18 h al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany i detallarà el contingut de la
reunió, a més de lliurar un dossier explicatiu.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu CV”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. A la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a la informàtica, adreçat a persones que
volen iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av.
de Barcelona, 180).
A les 9.30 i a les 14.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina?”. En
aquest espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. S'incidirà en on i com buscar feina. A la seu de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Taller informatiu d’economia social: Adreçat a persones emprenedores que volen
iniciar un projecte col·lectiu o dins del marc de l’economia social. Activitat
organitzada pel Servei d’Empresa i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa.
Tindrà lloc a la sala d’actes (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 10 i a les 11.30 h:
Mostra del coneixement: “Violència masclista, on comença tot?”. Activitat
organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament.
Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de Frederic Soler, 22).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 16.30 h:
Cinefòrum “Les Dones”: Projecció del documental: “Las maestras de la República”,
de Pilar López Solano. Activitat organitzada pel Servei de Polítiques de Gènere. Al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Activitats del Districte Jove: #+KCine!, taller per a joves. Activitat organitzada per la
BCT Xarxa i la Baumann Oficina Jove. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’informàtica bàsica, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Elmer presenta... novetats!!!. Darreres novetats de
literatura infantil arribades a la BD3. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El gust per llegir”, contes tradicionals a càrrec de Teresa
Martí. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Programa THAO de Salut Infantil: Taller: “Xarranca. Una alimentació saludable”.
Taller per fomentar hàbits saludable adreçat a infants de 7 a 12 anys. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades 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 dins del projecte Escola de Família. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a persones adultes: “El bagul dels llibres”, a
càrrec de Dolors Serra. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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