Dissabte 11 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà a la I Fira de l’Oliva de Terrassa,
organitzada per Ca n’Anglada Comerç, amb el suport del Servei de Comerç, Mercats
i Fires de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Terrassa i la
col·laboració del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, la Diputació
de Barcelona, el Celler Vitícola d’Ullastrell i Fino la Ina. Durant tot el dia, els carrers
de Sant Tomàs, Sant Cosme, la plaça de Ca n’Anglada i la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157), acolliran un mercat de parades de venda d’oli, olives i
productes derivats, activitats infantils, concerts i espectacles, una mostra
gastronòmica, un concurs de llançament de pinyol d’oliva i una ruta de tapes.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de cloenda i al lliurament de
premis de la 41a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, organitzat pel Casal
de Sant Pere. L’acte tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de
Sant Pere, 63).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Participació Ciutadana, Districtes i Equipaments Cívics, Lluïsa
Melgares, farà l’obertura de l’Assemblea General Ordinària de la Federació
d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), on s’aprovarà la Memòria i el Balanç
de Comptes de 2014 i es presentarà el Pla de Treball i els Pressupostos del 2015.
L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado,
acompanyat de la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la plantada
d’olivera que es farà a la plaça de Ca n’Anglada, amb motiu de la I Fira de l’Oliva de
Terrassa, a càrrec de les entitats col·laboradores amb la Fira.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
descoberta de la placa de la sala d’assaig de l’Esbart Egarenc en honor de Pere
Fainé i Pujol (Terrassa, 1915-2008), en agraïment a la seva dilatada dedicació, al
llarg de la seva vida, a la Dansa Tradicional Catalana en general i a l’Esbart Egarenc
en particular. La sala on l’Esbart Egarenc realitza els seus assaigs s’anomenarà a
partir d’ara: Sala d’Assaig Pere Fainé. L’acte, amb motiu del centenari del naixement
d’en Pere Fainé, tindrà lloc a les dependències del Centre Cultural El Social (c/ de la
Font Vella, 40).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà, a la inauguració de l’exposició
“Més de quatre llibres d’artista”, d’Assumpció Gonzálvez, Fèlix Sampietro, Cesca
Simón i Paquita Soler. L’obra que es presenta és la manifestació de la creativitat
artística i de les vivències personals del grup a partir del concepte “Cadàver
exquisit”, on a partir d’una imatge es creen d’altres. El format final de totes elles dóna
pas a un llibre d’artista. Aquesta exposició s’emmarca dins del programa de suport a
la creació local de l’Ajuntament de Terrassa, Art/Terrassa. Aquest impuls es
visualitza mitjançant l’ajut a la difusió de la seva obra en una exposició
subvencionada pel Servei de Cultura – Arts Visuals a la Casa Soler i Palet, que
dedica la seva programació estable anual a artistes i col·lectius locals. L’exposició es
podrà veure fins al 4 de maig a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Taller: “Els perquès dels
productes tèxtils”, a càrrec de Francesc Mañosa. En aquesta sessió veurem que els
tèxtils tenen unes funcions determinades però per les seves característiques en
poden tenir d’altres; i també presenten aspectes o problemes dels que sovint
desconeixem l’origen. Saber-ne el perquè és important, tant per preveure-ho en la
fase de disseny com per a treure el màxim partit del seu ús. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 10 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: Xerrada: “Poda ornamental i de producció”, a càrrec de
Xavi Tomàs. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: “El treball a l’olivar”. Tractament de l’olivera, recol·lecció
d’oliva, com es viuen les jornades de recol·lecció de l’oliva al camp. A càrrec de la
Coordinadora d’Entitats Andaluses de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Lloc de trobada: Oficina de Turisme, Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Per la Fira Modernista
vesteix-te d’època!” Mercat d’indumentària modernista. Vine al Museu Tèxtil i tria el
teu vestit modernista! Durant el mes d’abril teniu la oportunitat de llogar, comprar,
vendre o intercanviar un vestit o un complement modernista confeccionat amb
criteris de rigor històric contrastat pel Museu Tèxtil. El Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (CDMT) posa en contacte a les persones interessades, ofereix un espai
de “mercat” i suggereix unes recomanacions. L’11 d’abril es pot anar al CDMT a
veure les peces, triar-les o emprovar-se-les. Si interessa algun vestit es facilitaran
les dades de contacte del propietari. El dia 25 d’abril (d’11 a 13 h) hauran de venir
les persones propietàries i les interessades en comprar el vestit o llogar-lo al Museu
Tèxtil a fer els tractes. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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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 penúltima classe del curs serveix per acabar de tallar i iniciar el
muntatge de les peces que configuren el vestit. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita a l’exposició “Menús de guerra: cuina
d’avantguarda i supervivència” + Itinerari de la Guerra Civil a Terrassa. Activitat
organitzada pel Centre Cultural Terrassa amb la col·laboració del Museu de
Terrassa. Aquesta exposició fa un repàs dels grans cuiners de la segona república
(primera meitat dels anys trenta), un període de gran creativitat i modernitat que va
quedar estroncada per l'alçament militar, la guerra civil i la dictadura franquista.
L'activitat es complementa amb un recorregut pels diversos espais de la ciutat que
van jugar un paper destacat durant la guerra civil. A més, s’explicaran els principals
esdeveniments i com es vivia a Terrassa durant aquest conflicte bèl·lic. Lloc de
trobada: Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Viu en directe: L’olor de la
mort negra”. A través del tacte i les olors sabrem de quina manera la gent dels
diferents estaments socials intentava protegir-se del flagell de la pesta que, durant el
segle XIV, va assotar Europa. Amb la col·laboració de l’artesana perfumista
Esperança Casas. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Comunicació conscient i creativa”. A càrrec de
de Montse Tellado i Josefina Martínez. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
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A les 11 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: Taller: “Rodolí amb oli”, a càrrec de Núria Sanahuja.
Per a infants de 8 a 13 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: Xerrada: “L’extracció de l’oli. El molí”. Història de l’oli a
les nostres contrades, a càrrec del Celler Vitícola d’Ullastrell. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: Xerrada: “Fes salut amb l’oli d’oliva”. Beneficis de l’oli
d’oliva per a la salut i les patologies relacionades i el seu paper dins de la funció
cerebral. A càrrec de l’Associació contra l’Obesitat Infantil (AOTI). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
I Fira de l’Oliva de Terrassa: Xerrada: “Evita el cansament i l’estrès amb l’oli d’oliva”.
A càrrec de la doctora Rajae Ghanimi. Activitat organitzada per l’Associació
Intercultural Musulmana de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. “Contes amb la Crisspeta”. Activitat per
a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Inventem un conte”.
Activitat per a famílies amb infants a partir de 4 anys. A càrrec de Centre Kumon,
Educació per a tota la vida. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
9è Cicle Escenes Locals: Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa. “Joan Vinyoli i el seu domini màgic”. Conferència-recital poètic per a
adults. A càrrec de Jaume Aulet i Tomàs Nadeu, acompanyats a l’acordió per Àlex
Martín. Direcció escènica de Pepi Sabrià. Amb la col·laboració de l’Ateneu
Terrassenc i Amics del Vapor Gran. Tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor
Gran, 39, passatge B).
A les 20 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal. Cicle “Música a escena. Concert
“Música de la màniga”, a càrrec del Duo Tocatta, format per Joan Torrentó, violí, i
Oriol López, piano. Aquest concert de caire familiar fa un recorregut en clau d’humor
per la música més popular. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 12 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, i d’altres membres del Consistori, assistirà a la Diada del Local dels
Castellers de Terrassa que tindrà lloc al Raval de Montserrat. La Diada comptarà
amb l’actuació dels Castellers de Terrassa, el Moixiganguers d’Igualada i els
Tirallongues de Manresa.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor d’Esport, Alfredo Vega, presidirà, per delegació de l’alcalde, el lliurament
de premis de la XIX Copa d’Espanya de BMX Terrassa Round 3, organitzat pel Club
BMX de Terrassa durant els dies 11 i 12 d’abril. L’acte tindrà lloc al Circuit Municipal
de BMX de Terrassa (c/ de Reus, 90).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Com ens hem vestit?”. Taller i
jocs amb vestits. Taller i joc en família per conèixer alguns períodes clau de la
història de la indumentària. A més, els infants podran manipular i emprovar-se
reproduccions de vestits de diferents èpoques que l’Aula Didàctica del CDMT ha
estrenat durant aquest curs escolar. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut musical a càrrec de Kinsale. Al Bau House (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Representació de l’obra de teatre “El
crèdit”, de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Belbel i interpretada per Jordi
Boixaderas i Jordi Bosch. Aquesta producció de Bitó Produccions i La Villaroel forma
part de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa. L’obra es representarà al Teatre
Principal 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. “Tots en tenim una”, d’Assumpta González, a càrrec de PAM Teatre.
Vodevil per a tots els públics dirigit per Pilar Martí i Xavier Palà. Hi col·labora el Club
de la Gent Gran de Can Palet, l’AV de Can Palet i el Grup de Dones amb Iniciativa
de Can Palet. Tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde Morera (plaça de Can Palet, 1).
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A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de I am dive i Miquel Serra. Cicle
organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 13 d’abril
AGENDA
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà una delegació de l’Associació Cultural 21 de Novembre encapçalada
pel seu impulsor, Antoni Verdaguer. L’Associació, que es va presentar el passat mes
de març, vol ser una eina per a tot tipus de cultura que es fa a Terrassa, vincular-la
amb la disciplina audiovisual, i projectar-la a l’exterior. La recepció tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de correu electrònic, 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: “Autoconeixment”. 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).
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A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de correu electrònic, 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 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 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Mostra de llibres sobre la diversitat cultural: “Un món per
conviure”. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activa el + 60: Pel·lícula: “La vida secreta de Walter Mitty”, dirigida per Ben Stiller. Al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller conte: “La carretera bona”, a càrrec de la Fundació
Mutual de Conductors i l’Equip d’Educació Viària de la Policia Municipal de Terrassa.
L’acte consta de l’explicació del conte “La carretera bona”, seguit d’un taller on els
infants podran reflexionar sobre mobilitat i els riscos intrínsecs que comporta el
trànsit en les situacions més quotidianes. La lectura la realitzarà un monitor
d’Educació Viària de la Policia Municipal i un membre de Fundació Mutual de
Conductors. Explicaran el conte a la vegada que aniran interactuant amb els infants.
Aquest conte/taller pretén que la seguretat viària i els comportaments responsables i
segurs en la mobilitat formin part dels valors de la mainada. El conte, idea original de
Fundació Mutual de Conductors, escrit per Joan Barril i amb il·lustracions de Pedro
Rodriguez, ha estat editat amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).

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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: El gust per llegir, a càrrec de Teresa Martí. Activitat per a
infants per descobrir contes tradicionals. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Recepta-li un conte”, a càrrec de la Biblioteca Central de
Terrassa. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a cinc anys. Al Centre
d’Atenció Primària – CAP Rambla (rbla. d’Ègara, 388).
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació de les novetats editorials dels autors
terrassencs de l’any anterior. Repàs de tota la bibliografia on es troben llibres
d’història, sociològics, contes infantils, novel·les, sobre natura... L’acte, organitzat
per Òmnium Cultural Terrassa en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques,
comptarà amb la presència d’una desena dels autors i autores que presentaran les
seves obres. Cicle “Trobades a la terrassa”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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