Dissabte 28 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega; de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Eva Herrero; del regidor del Districte 1, Juan Antonio Gallardo; i d’altres membres
del consistori, assistirà a l’acte d’inauguració de la plaça de la Bicicleta, ubicada a la
confluència del passeig del Vint-i-dos de Juliol, la carretera de Rellinars i el passeig
de les Lletres. Per decret d’alcaldia, el passat 2 de febrer, es va aprovar una
proposta del BiTer (BiciTerrassa Club), valorada prèviament per la Comissió del
Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa, des d’on es va fer arribar la proposta a
l’Ajuntament de nomenar aquest espai de la ciutat amb el nom de la plaça de la
Bicicleta. Es tracta d’un punt estratègic pel que fa a la confluència de carrils bici i
d’un punt de pas habitual per als ciclistes que els condueix al centre de la ciutat.
L’acte tindrà lloc a la part central del passeig de les Lletres i comptarà amb la
participació del president del BiTer, Haritz Ferrando. Prèviament, a les 10.45 h, es
farà una passejada amb bicicleta que sortirà de la plaça de l’Estació del Nord i
acabarà a la plaça de la Bicicleta.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, assistirà al Mercat de les Puces de Ca
n’Aurell, on es podrà passejar al voltant de 61 parades de comerços, articles de
segona mà i artesania repartides al voltant de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n). El XII Mercat de les Puces, organitzat per Ca n’Aurell Comerç i Serveis,
comparteix enguany protagonisme amb la 2a Diada del Drac Baluk Ashtarot i
Diables de Ca n’Aurell, que durà a terme tallers infantil i animació de 10 a 14 h al
parc de Sant Jordi. Com es habitual, es faran visites guiades i gratuïtes de 45 minuts
al parc de Sant Jordi i a la Masia Freixa. L’horari de les visites és: 10.30 h i 12.30 h.
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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).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Carlota presenta... Novetats!”. Presentació de les
novetats de literatura infantil arribades a la BCT. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: MART II – Micro Arts a Terrassa. MART II
és la segona edició de Micro Arts Terrassa, un projecte impulsat pel Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa. Aquest any presentarà els resultats del taller teatral impartit
per David Espinosa “La Creació Macrobiòtica” i un tastet de diverses formes de
creació escènica de petit format que es podran gaudir en una sola nit a Terrassa. Es
podrà veure al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 22.30 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de Dulce Pájara de Juventud i Jupiter
Lion. Cicle organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a
la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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Diumenge, 29 de març

AGENDA
A les 11 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Processó de la Borriquita de
Diumenge de Rams que sortirà de la Parròquia de Santa Maria de les Arenes (c/ de
Joan XXIII, 28).
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).
A les 18 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal: Concert a càrrec de l’Oh!rquestra de
Terrassa i de l’Orquestra de Cambra de Sabadell. Recorregut romàntic per obres del
segle XIX i XX amb compositors com Mendelssohn, Elgar, Mahler o Grieg. Dins del
XXVIII Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 30 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d’alcalde Manuel Pérez, oferiran una
roda de premsa per presentar el balanç de l’acció de govern del mandat 2011-2015,
on explicaran les actuacions i els projectes que s’han portat a terme en els darrers
quatre anys per part del govern municipal. La roda de premsa tindrà lloc a l’aula
polivalent de l’Àrea d’Acció Social i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa (Edifici
Glòries, ctra. de Montcada, 598).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de Creu Roja Terrassa, Marià
Gàllego, signaran el Conveni Específic de Col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Assemblea Local de Creu Roja de Terrassa per a l’Exercici 2015. A l’acte
també hi assistirà el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar
Social, Manuel Pérez. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple Extraordinari d'avaluació final del
mandat 2011-2015 que se celebrarà al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Al museu... i santes Pasqües!”, taller per a infants
de 4 a 12 anys. Taller 1: “Sóc van Gogh”, en commemoració del 125è aniversari de
la mort de Vicent van Gogh. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font
Vella, 29).
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A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Per Setmana Santa, la mainada al Museu”.
Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Uns titelles ens explicaran com acaba el regnat
de la remugaire Vella Quaresma i un hipopòtam que habita des de fa molt de temps
al Parc de Vallparadís ens descobrirà com era aquesta zona fa més d'un milió
d'anys. Tindrà lloc a la plaça de la Torre del Castell-Palau, 8.
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