Divendres 1 de maig
AGENDA
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, i la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena
Almagro, assistiran a la Jornada de Futbol Femení que tindrà lloc a l’Estadi Olímpic
Municipal (c/ dels Jocs Olímpics, s/n). Aquesta jornada, adreçada a nenes i joves de
6 a 16 anys que volen perfeccionar la seva tècnica o iniciar-se en aquest esport, està
organitzada per la Federació Catalana de Futbol amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa.
Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al 15è Torneig Nacional Ciutat de
Terrassa de bàsquet femení, organitzat pel Club Joventut Esportiva Terrassa (JET),
que enfrontarà un total de 32 equips procedents de diferents comunitats autònomes
de les categories mini i preinfantil. Els partits es disputaran al Poliesportiu de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4) de l’1 al 3 de maig.

Dissabte 2 de maig
AGENDA
Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al 15è Torneig Nacional Ciutat de
Terrassa de bàsquet femení, organitzat pel Club Joventut Esportiva Terrassa (JET),
que enfrontarà un total de 32 equips procedents de diferents comunitats autònomes
de les categories mini i preinfantil. Els partits es disputaran al Poliesportiu de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4) de l’1 al 3 de maig.
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A les 11 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la semifinal femenina de la “Final Four”
de la Lliga Espanyola d’Hoquei de la temporada 2014-2015, que enfrontarà el Club
de Campo amb el Club Egara. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club
Egara (c/ de Jacint Badiella, 5). La “Final Four”, que enguany organitza el Club
Egara a instàncies de la Real Federación Española de Hockey, tindrà lloc els dies 2 i
3 de maig.
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la semifinal masculina de la “Final
Four” de la Lliga Espanyola d’Hoquei de la temporada 2014-2015, que enfrontarà el
RC de Polo amb l’Atlètic Terrassa. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club
Egara (c/ de Jacint Badiella, 5). La “Final Four”, que enguany organitza el Club
Egara a instàncies de la Real Federación Española de Hockey, tindrà lloc els dies 2 i
3 de maig.
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la semifinal masculina de la “Final
Four” de la Lliga Espanyola d’Hoquei de la temporada 2014-2015, que enfrontarà el
Club Egara amb el Club de Campo. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club
Egara (c/ de Jacint Badiella, 5). La “Final Four”, que enguany organitza el Club
Egara a instàncies de la Real Federación Española de Hockey, tindrà lloc els dies 2 i
3 de maig.
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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Diumenge, 3 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà als actes organitzats amb motiu de la 41a “Romería de San José
de Abrucena en Terrassa”, organitzada per la Asociación de la Hermandad Andaluza
de San José de Abrucena a Terrassa en honor al patró de la localitat d’Abrucena,
San José Obrero, la festivitat del qual se celebra el dia 1 de maig. L’acte, al que
també assistirà l’alcalde d’Abrucena (Almeria), Juan Manuel Salmerón, tindrà lloc a
la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km 19).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la Festa de la Santa Creu i l’Arbre de Maig, organitzada per
l’Esbart Terrassa de l’Agrupació Folklòrica “Amunt i Crits”, que enguany celebra el
seu 30è aniversari. L’acte tindrà lloc a la plaça de l’Església de la Sagrada Família,
al barri de Ca n’Aurell (c/ de Faraday, 108).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, donarà el tret de sortida de la 4a edició de la
Cursa de Vallparadís, organitzada per la Unió Atlètica de Terrassa. La sortida i
l’arribada de la cursa de 10 km, de 5 km i de les curses infantils de 400 i 800 m, es
faran a la pista d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de
Badalona, 4).
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A les 10.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la Diada d’Homenatge a les
Mares, organitzat pel Centre Cultural El Social, amb motiu de la celebració del Dia
de la Mare. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural El Social (c/ de la Font Vella, 40).
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la final femenina de la “Final Four” de
la Lliga Espanyola d’Hoquei de la temporada 2014-2015 (en el cas que arribi a la
final el Club Egara). El partit es disputarà a les instal·lacions del Club Egara (c/ de
Jacint Badiella, 5). La “Final Four”, que enguany organitza el Club Egara a instàncies
de la Real Federación Española de Hockey, tindrà lloc els dies 2 i 3 de maig.
A les 13.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la final femenina de la “Final Four” de
la Lliga Espanyola d’Hoquei de la temporada 2014-2015 (en el cas que arribi a la
final el Club Egara o l’Atlètic Terrassa). El partit es disputarà a les instal·lacions del
Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5). La “Final Four”, que enguany organitza el Club
Egara a instàncies de la Real Federación Española de Hockey, tindrà lloc els dies 2 i
3 de maig.
A les 14.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà a l’acte de
cloenda del 15è Torneig Nacional Ciutat de Terrassa de bàsquet femení, organitzat
pel Club Joventut Esportiva Terrassa (JET), que enfrontarà un total de 32 equips
procedents de diferents comunitats autònomes de les categories mini i preinfantil.
Els partits es disputaran al Poliesportiu de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4) de l’1 al 3
de maig.
A les 18.30 h:
La regidora Núria Riera assistirà, per delegació de l’alcalde, al 12è Concert Solidari
per a l’Educació, organitzat per la Fundació Educació Solidària de Terrassa, amb la
col·laboració de Terrassa Solidària i l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 4 de maig

AGENDA
A les 15 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 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 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).
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