Dissabte 18 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la 5a Culturassa, Festa de la Cultura
Popular, organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional
Catalana de Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament. La festa, a la que també
assistiran el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, tindrà lloc al Parc de Sant
Jordi, d’11 a 20.30 h, on es podrà trobar una fira d’entitats, tallers, actuacions,
vermut de terregada i un dinar popular.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la presentació del llibre “#OBROelXAT”, de Jordi Flores “Dr. Flo”,
recull de les entrevistes realitzades per l’autor a la contraportada del diari NEWT.
L’acte tindrà lloc a la terrassa de l’edifici del Gran Casino (c/ de la Font Vella, 78, 2n
pis).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Salut, Núria Riera, assistirà a la trobada organitzada per l’associacio
Parkinson ARA per commemorar el Dia Mundial del Parkinson. “Qui és qui en
l’entorn del Parkinson? Trobada entre l’experiència i l’evidència”, té per objectiu
divulgar sobre la malaltia i donar un espai a les persones malaltes i les seves
famílies perquè puguin compartir les seves vivències. La jornada tindrà lloc, de 10 a
16 h, a la seu de la patronal Cecot de Terrassa (c/ de Sant Pau, 6).
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A les 10.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la 3a edició del Festival de
Recollida d’Aliments organitzat per les entitats del Districte 6 amb la col·laboració del
Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics de l’Ajuntament. L’edició
d’enguany del Festival comptarà, de 10.30 a 14 h, amb exposicions, exhibicions,
actuacions d’entitats del Districte i tallers infantils, que tindran lloc a la plaça del
Primer de Maig.
A les 11 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la plantada de
llavors que tindrà lloc a l’Hort Urbà de Torre-sana (c/ de Zamora, 2) amb motiu de la
Marxa Mundial de les Dones.
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al Dinar Popular organitzat amb
motiu de la 5a Culturassa, Festa de la Cultura Popular, organitzada per la
Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa amb
la col·laboració de l’Ajuntament. L’acte tindrà lloc al Parc de Sant Jordi.
A les 19 h:
La regidora del Districte 4, Josefina Soler, assistirà a la representació de l’obra“Vuit
finestres”, de Rosa Ponsarnau i José Antonio Aguado. Es tracta d’una tragicomèdia
per a més grans de 12 anys, a càrrec de la Companyia 8, dirigida per José Antonio
Aguado. La representació s’inscriu dins del 9è Cicle Escenes Locals, organitzat pel
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. La posada en escena compta amb la
col·laboració de l’Associació de Veïns de la Maurina i d’entitats usuàries del Centre
Cívic Maria Aurèlia Capmany. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
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ALTRES ACTIVITATS
Del 17 al 19 d’abril:
Activitats del Servei de Turisme: El servei de Turisme de l'Ajuntament hi serà present
al Saló B-TRAVEL els dies 17, 18 i 19 d’abril dins de l’estand de la Gerència de
Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió es donarà a
conèixer l’oferta turística de la ciutat de Terrassa, les visites guiades (concretament
la ruta turística “Un Tastet pel modernisme terrassenc”), i la Fira Modernista 2015.
També es donaran a conèixer els atractius turístics de la nostra comarca. Pel que fa
a la promoció de la Fira Modernista, s’ha programat l’actuació dels Gegantons
Modernistes, el diumenge dia 19 d’abril. La Fira B-Travel / Saló Internacional de
Turisme de Catalunya, tindrà lloc al Recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, Palau 8,
av. de la Reina Maria Cristina, s/n, Barcelona.
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:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: “Jugar amb foc”, taller
dirigit a joves creadors i creadores d’art visual que estan desenvolupant les seves
primeres propostes artístiques per pensar les possibilitats d’exposició i presentació
dels seus projectes. A càrrec de Caterina Almirall. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de
Jacquard, s/n).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Carlota presenta... novetats!” Presentació de les
novetats de literatura infantil a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
A les 20 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal. Cicle “Músiques del cor”. Concert:
Tons & Sons and New Generations. A càrrec de la coral Tons & Sons, dirigida per
Carles Massó. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 19 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Núria Riera,
assistirà a les activitats programades dins del Dia Mundial de la Salut 2015, que
tindrà lloc al Torrebonica Living Lab (ctra. de Torrebonica, s/n). Aquesta festa,
organitzat per l’Ajuntament de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, s’adreça a
persones de totes les edats, per gaudir a l’aire lliure d’activitats com una caminada
popular, una bicicletada, activitats musicals, una fira d’entitats, una xocolatada
popular, diversos tallers, o un dinar solidari.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la celebració
del Dia de l’Arbre que tindrà lloc a Can Candi. L’acte està organitzat per ANDA
Terrassa (Associació Naturalista en Defensa de l’Arbre) i Voluntaris Forestals
Terrassa en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa. Des de les 10 del matí es
farà una plantació d’arbres per recuperar Can Candi.
Al llarg del matí:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat Eva Herrero, visitarà la Fira
Agroecològica instal·lada a la plaça del Parc dels Catalans i organitzada per PiC
Vallès (Producció ecològica i grups de consum ecològic del Vallès Occidental).
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A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la III
Marató de Contes “Els drets dels nens i les nenes del nostre món”, organitzat per
Contes per a créixer i i les Escoles Cooperatives de Terrassa, amb la col·laboració
del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa.
L’acte es farà en benefici d’Amics de FUNDASE, Bolívia. La Marató s’iniciarà a les
10.45 h i finalitzarà a les 13.15 h. Tindrà lloc al Teatre Alegria de Terrassa (c/ de
Gaudí, 15).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a la representació de l’obra de teatre “Prendre partit”, de Ronald
Harwood, dirigida per Josep Maria Pou, dins de la Temporada d’Arts Escèniques a
Terrassa. L’obra es representarà al Teatre Principal de Terrassa (pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
Del 17 al 19 d’abril:
Activitats del Servei de Turisme: El servei de Turisme de l'Ajuntament hi serà present
al Saló B-TRAVEL els dies 17, 18 i 19 d’abril dins de l’estand de la Gerència de
Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió es donarà a
conèixer l’oferta turística de la ciutat de Terrassa, les visites guiades (concretament
la ruta turística “Un Tastet pel modernisme terrassenc”), i la Fira Modernista 2015.
També es donaran a conèixer els atractius turístics de la nostra comarca. Pel que fa
a la promoció de la Fira Modernista, s’ha programat l’actuació dels Gegantons
Modernistes, el diumenge dia 19 d’abril. La Fira B-Travel / Saló Internacional de
Turisme de Catalunya, tindrà lloc al Recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, Palau 8,
av. de la Reina Maria Cristina, s/n, Barcelona.
A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut musical a càrrec d’Aaron McCabe. Al Bau House
(av. de Jacquard, 1).
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A les 19 h:
9è Cicle Escenes Locals: Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa. “Joc de nens”, de Víctor Iriarte, adaptació d’El Social Teatre. Comèdia per
a tots els públics, dirigida per Margarida Fabregat i Robert Rué. Hi col·labora la
Parròquia de Sant Cristòfor. Tindrà lloc al Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor
(pl. de Ca n’Anglada, 37).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de The Free Fall Band. Cicle organitzat
pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 20 d’abril

AGENDA
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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Autoconeixement”. En
aquest espai de coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre
consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són
obviats: autoestima, les barreres i distorsions cognitives que la malmeten, sobre la
gestió del temps i la frustració. També sobre els aspectes fonamentals de la
comunicació, estils i facilitadors. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

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).
A les 17 h:
Activa el + 60: Pel·lícula: “En la flor de la vida”, dirigida per Nick Quinn. Cicle
organitzat pel Servei de Promoció de la Gent Gran. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “L’Elmer presenta... novetats de Sant Jordi!!!”.
Presentació de novetats literàries infantils. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El gust per llegir”, a càrrec de Teresa Martí. Activitat per
a infants. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Representació de teatre i taller familiar: “El Quico, un
famós diferent”. Representació teatral per a infants a càrrec de Patricia Pizarro i d’un
grup de nois i noies de la Biblioteca. Activitat commemorativa de l’aniversari de la
BD4 per a infants de 3 a 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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).
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