Dissabte 25 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a diverses activitats programades dins
del I Festival Didó Terrassa de Música i Titelles, que tindrà lloc del 24 al 26 d’abril,
impulsat pel CEM, Centre d’Educació Musical de Terrassa, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa. Les activitats es faran al Vapor Gran i en diversos espais
de la ciutat. El Festival pren el nom d’Ezequiel Vigués “Didó”, gran i reconegut artista
terrassenc, especialitzat en titelles, de qui es vol recuperar la memòria.
A les 21.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a l’estrena dels concerts participatius del Carmina Burana”, de Carl
Off, dirigida per Jordi Casals. L’acte, organitzat per “Participa amb el cor”, és un
projecte nascut de la unió de professionals i amateurs apassionats per la música,
amb la voluntat de crear un concert amb conjunt instrumental i un gran cor
participatiu a Terrassa, amb membres de tot el territori. Tindrà lloc al Teatre Principal
de Terrassa (pl. de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora del Districte 5, Eva Herrero, assistirà a la Festa del 20è Aniversari de
l’Associació d’Amics del Centre Parroquial de la Santa Creu, que se celebrarà de 12
a 14 h i de 17 a 20 h. La festa inclourà la 3a edició de la Mostra de Danses
Internacionals i un dinar de germanor. Tindrà lloc al Centre Parroquial de la Santa
Creu (accessos pel c/ de Pere Fizes, 25, i ctra. de Rellinars, 110).
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A les 9 h:
La tinenta d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Josefina Soler, presidirà el sorteig
de meses electorals de les Eleccions Municipals que se celebraran el dia 24 de
maig. L’acte tindrà lloc a la sala de govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presentarà, per delegació de l’alcalde, el
llibre “Rellotges en temps de pluja”, acte programat dins del Mercat de les Puces
(Especial Fira Modernista), organitzat per Ca n’Aurell Comerç i Serveis al Parc de
Sant Jordi, on es podran trobar comerços, articles de segona mà, artesania i roba i
complements per a la Fira Modernista. “Rellotges en temps de pluja” és una novel·la
escrita per l’escriptora terrassenca Antònia Carré-Pons. Les actrius Carme
González, Marissa Josa i Cristina Sirvent, llegiran fragments de l’obra. L’acte tindrà
lloc a la Masia Freixa del Parc de Sant Jordi (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a l’acte reivindicatiu emmarcat dins de la 21a Festa de l’Esplai al
Vallès, adreçada a tots els infants, joves i monitors i monitores del Moviment d’Esplai
del Vallès, que suposa la cloenda del curs. L’acte tindrà lloc al Parc de Vallparadís.
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al partit de la 22a i última jornada de la
Lliga Nacional Divisió d’Honor de Waterpolo que enfrontarà el CN Terrassa i el CN
Mataró Quadis. El partit es disputarà a la seu del Club Natació Terrassa (av. de
l’Abat Marcet, s/n).
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).
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A les 10 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Terrassa (Masia Freixa, pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
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. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Curs d’indumentària
modernista. Un any més el CDMT dóna la oportunitat d’assistir al Curs
d’indumentària modernista que permet endinsar-se en l’estètica de l’època amb
l’objectiu de confeccionar un vestit o un conjunt el més fidel possible. El Curs està
dirigit per la professora Rosa Rubio, experta modista i col·laboradora habitual del
CDMT. Durant les sessions, ella va guiant en el disseny, patronatge i confecció d’un
vestit totalment personalitzat així com en l’elaboració dels complements més adients
en cada cas. La darrera és una classe destinada a emprovar el vestit, a parlar sobre
la importància dels complements i sobre com elaborar-ne alguns. També es fa la
cloenda del curs. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Programa THAO de Salut Infantil: Taller infantil: “THAO, juguem a la xarranca”, a
càrrec de Núria Sanahuja. Taller per a infants de 6 a 12 anys. A la Biblioteca del
Districte 2 (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Festa de presentació de la
Revolució Tèxtil, col·lectiu de persones de Terrassa que s'ha proposat repensar la
moda des d'un punt de vista ètic, sostenible i conscient. Projecte que forma part de
la convocatòria permanent “L’antena”, de l’Ajuntament de Terrassa, per a la recepció
de propostes expositives, activitats i formacions en règim d’acollida o coproducció i
ús del Medialab. Amb sessió a càrrec del DJ John McEnroe Selector. Tindrà lloc al
BaumannLab (av. de Jacquard, s/n).
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A les 21 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Representació de l’obra “No res”, de
Janne Teller, dirigida per Pep Pla. Una producció del CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa. Al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 21.30 h:
Activitats del Bau House: Concert: “Els Collons del Pare Rababa”. Al Bau House (av.
de Jacquard, 1).

Diumenge, 26 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega; del regidor de Manteniment Urbà, Pedro
Domínguez; i del regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez; assistirà a l’acte
d’entrada en funcionament de la nova zona de lleure de les Fonts. L’acte, que
serveix de celebració de la diada de Sant Jordi, comptarà amb la realització
d’activitats culturals, esportives i socials a la nova zona de lleure al carrer de
Caterina Albert, situada darrere del Casal Cívic de les Fonts. Concretament, a les 11
h, es farà la benedicció de la Font de la Petanca, a càrrec de Ms. Carles Matilla.
L’acte està organitzat per l’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, amb la
col·laboració de la Colla Gegantera de les Fonts, la UD les Fonts, la Llar de la Gent
Gran de les Fonts, i els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. El Servei
de Gestió d’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa ha realitzat obres de millora al
solar que hi ha darrere del Casal Cívic de Les Fonts. Concretament, ha fet les pistes
de petanca, una zona de joc infantil, una font, bancs i uns jocs biosaludables.
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A les 11.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Núria Riera,
assistirà a la 3a Festa de les IDP (Immunodeficiències Primàries), organitzada per
l’ACADIP (Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris), per donar a
conèixer a la societat les IDP. L’alcalde aprofitarà per recollir el Premi ACADIP de
Bronze, atorgat a l’Ajuntament de Terrassa, per la seva col·laboració amb aquesta
entitat. La festa, que tindrà lloc a l’Horta dels Frares, al Parc de Vallparadís, se
celebrarà de 10 a 17 h, coincidint amb la Setmana Mundial de les IDP, que té lloc del
22 al 29 d’abril.
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la Ballada de Bastons que es farà
a la plaça Vella amb motiu de la 34a Diada de la Colla dels Bastoners de Terrassa. A
banda dels Bastoners de Terrassa, hi participaran les colles: Bastoners d’Esplugues
de Llobregat, Bastoners de Sabadell, Bastoners de les Roquetes del Garraf,
Bastoners de l’Antic Poble de Sant Pere, Bastoners de la UAB, Bastoners de Moià,
Bastoners de Copons i Ball de Gitanes de Terrassa.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la Missa solemne en honor a la Santa Cruz del Voto de
Canjáyar, oficiada per Mon. Josep Àngel Sainz Meneses, bisbe de Terrassa. L’acte,
organitzat amb motiu de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar a Terrassa per
l’Asociación Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar, tindrà lloc a la
Parròquia de Sant Pere (pl. del Rector Homs, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, participarà en la III Caminada Popular Solidària Rangoli Memorial Francesc
Cardellach, a benefici de la Fundació Vicente Ferrer. L’itinerari en el que participarà
el tinent d’alcalde és de 16 km per la Serra de l’Obac i la Serra de les Pedritxes, amb
sortida i l’arribada al CD Terrassa Hockey (ctra. de Talamanca, km 5,5, les Pedritxes,
Matadepera). L’organització de l’acte va a càrrec del Club Deportiu Terrassa Hockey,
el Club Excursionista de Terrassa i la Fundació Vicente Ferrer.
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A les 14 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, per delegació de l’alcalde, assistiran
al dinar commemoratiu de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar a Terrassa,
organitzat per l’Asociación Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar.
Tindrà lloc al Restaurant Imperial (ctra. de Matadepera, 66).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al partit de futbol corresponent al
Campionat de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5è, que enfrontarà el Terrassa FC i el
Palamós FC. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs
Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a l’acte “ARA fem ciutat”, una iniciativa del Diari ARA amb motiu de les
pròximes eleccions municipals. Aquest mateix diumenge, el Diari ARA edita un
suplement especial centrat en Terrassa per mostrar la realitat social, econòmica i
política de la ciutat. L’acte consistirà en una xerrada entre l’escriptora i periodista
Empar Moliner i el subdirector del Diari ARA, David Miró. Tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: 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. El cosit copte deixa a l’aire lliure 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. Taller dirigit per
Paula Rudilla. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Itinerari: “La Terrassa del segle XVIII”. La ruta
recorrerà diferents carrers i elements patrimonials significatius de la ciutat. La visita
finalitzarà al convent de Sant Francesc. Punt de trobada a la plaça del Progrés,
davant de la zona de jocs infantils.
A les 12 h:
Temporada de Música: “Carmina Burana”, de Carl Off, dirigida per Jordi Casals.
Tindrà lloc al Teatre Principal de Terrassa (pl. de Maragall, 2).
A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut musical amb More. Al Bau House (av. de Jacquard,
1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Representació de l’obra “No res”, de
Janne Teller, dirigida per Pep Pla. Una producció del CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa. Al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 18 h:
Temporada de Música: “Carmina Burana”, de Carl Off, dirigida per Jordi Casals.
Tindrà lloc al Teatre Principal de Terrassa (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Bohemian Rhapsody”, a càrrec de
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida per Quim Térmens. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
9è Cicle Escenes Locals: Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa. “Com ombres”, dramatúrgia i direcció de Toni Font. Drama per a adults. Hi
col·labora la Parròquia de la Santa Creu. Tindrà lloc a la Sala Xavi Sallent del Centre
Parroquial de la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25).
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Dilluns, 27 d’abril

AGENDA
A les 19.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; de la regidora de Polítiques de
Gènere, Almudena Almagro; i de representants dels Grups Municipals; lliurarà el
Premi Terrassa per la Igualtat de Gènere que enguany se celebra per primera
vegada impulsat per la regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de
Terrassa. L’acte, emmarcat dins de la campanya del 8 de març “Els temps de les
dones. Dia Internacional de les dones”, tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). L’objectiu d’aquest premi és
el de reconèixer públicament l’actuació d’aquelles entitats o persones que s’han
distingit per la seva tasca en l’àmbit de la igualtat de gènere.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’iniciació a internet, 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: “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 buscar feina i, especialment en com.
Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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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. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Emprenedoria i Economia Social: Taller informatiu
d’economia social. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers 5,
passadís B, 2a planta).
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:
Cinefòrum “Les dones”: Pel·lícula: “El amor es extraño”, dirigida per Ira Sachs. Cicle
organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
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 18.30 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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