Agenda

Dissabte, 9 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, passejarà per diferents espais de la XIII Fira
Modernista de Terrassa.
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el servei d’honor dels Jocs Esportius
Escolars de la UD Les Fonts. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Can
Parellada (c/ d’Amèrica, 7).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, assistirà a la presentació de la darrera versió
en català del sistema operatiu de programari lliure UBUNTU. L’acte tindrà lloc a
l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa (c/ del Torrent del Batlle, 10).
A les 11.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà a la “Manifestació
de dones obreres de l’època”, acte que forma part de la Fira Modernista. La sortida
tindrà lloc des del mNACTEC fins al Raval de Montserrat.

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 17.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al partit de futbol corresponent al
Campionat de Lliga de 3a Catalana, que enfrontarà el CF Sant Pere Nord i
l’Hospitalense ATC. El partit disputarà al Camp Municipal de Sant Pere Nord (av. del
Vallès, s/n).
A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà al concert de celebració del 10è aniversari del Cor de Gospel Bella
Quirze Band, de Sant Quirze del Vallès. Els beneficis generats per la venda
d’entrades es destinaran íntegrament a La Trobada, el restaurant del temps, projecte
sense ànim de lucre d’apoderament de persones en risc d’exclusió que va idear i
gestiona la xarxa d’entitats locals ALEI. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
A les 21 h:
El regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez, assistirà a l’actuació de flament de
Noelia Ortiz i “El Berna y Eli”, dins del cicle mensual adreçat als socis i sòcies de
l’entitat Flamencología. L’acte està organitzat per Flamencología Asociación Cultural
Andaluza, Aires del Camino i l’AV de Can Palet II. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de
Can Palet (c/ del Túria, 3).
A les 20.30 h:
El regidor, José Manuel Jiménez, assistirà, per delegació de l’alcalde, al Solemne
Pregón Rociero de la Romería del Rocío, a càrrec de Sheyla Sánchez Heredia,
organitzat per la Hermandad Andaluza Nuestra Señora del Rocío en Terrassa. L’acte
tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
Durant tot el dia:
XIII Fira Modernista de Terrassa: Activitats a diferents espais de la ciutat. Trobareu
tota la informació sobre la Fira Modernista i les activitats programades al web:
www.visitaterrassa.cat/firamodernista, o a través de l’aplicació per a dispositius
mòbils de la Fira Modernista.
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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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Juguem a... Hi havia una vegada”, per a
infants de 8 a 12 anys. 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 d’aquí i d’allà... contes en
català”, a càrrec de Carles Alcoberro. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 17 h:
9è Cicle Escenes Locals: “Hairspray”, musical per a tots els públics a càrrec del
Centre Juvenil Salesians de Terrassa. Tindrà lloc al Teatre dels Salesians de
Terrassa (c/ de Sicília, davant del número 8).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Un món per descobrir!”.
Activitat per a famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert de la XIII Acordionada. La
Trobada d’Acordionistes de Catalunya és l’activitat més important i multitudinària que
organitza cada any l’Associació Catalana d’Acordionistes. Enguany, la trobada es
realitzarà a l’Auditori de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1) amb la participació de l’aula
d’acordió del centre, així com d’escoles d’arreu de Catalunya. La trobada culmina (a
les 18 h) amb un concert on es presenten al públic les obres prèviament preparades.
Per concloure el concert i com a novetat, s’interpretarà una obra conjunta amb tots
els participants i s’afegirà la Banda Juvenil del Conservatori de Terrassa, amb la
interpretació d’una obra inèdita per orquestra d’acordions i banda.
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Diumenge, 10 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, passejarà per diferents espais de la XIII Fira
Modernista de Terrassa.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la presidenta de l’Associació Catalana de
Puntaires, Rosa Maria Provencio, faran lliurament del testimoni a la ciutat de Ripoll,
que acollirà la Diada de la Puntaire 2016. Terrassa acull enguany la XXVIII Diada de
la Puntaire, que se celebra el 10 de maig amb 1.700 puntaires vingudes d’arreu del
país que faran puntes i mostraran els seus treballs. A l’acte, que tindrà lloc al Parc
dels Catalans, també hi assistirà el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i la regidora
de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, i d’altres membres del consistori, assistirà a l’acte de cloenda de la XIII Fira
Modernista amb els “Famosos balls inspirats en el cancan de París”, acompanyat
per la Banda del Conservatori de Terrassa. L’acte, que tindrà lloc a la plaça Vella,
finalitzarà amb un breu discurs de comiat del protagonista de la Fira d’enguany,
Josep Oller.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, saludarà les puntaires que es trobaran al
Parc dels Catalans en el marc de la XXVIII Diada de la Puntaire, que enguany acull
la nostra ciutat. A la rambla d’Ègara i al Parc dels Catalans es podran visitar 79
parades de productes artesanals per a les puntes amb una gran varietat de fils.
A les 12 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 al
CF Pobla de Mafumet. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels
Jocs Olímpics, s/n).
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, assistiran al Dinar Oficial de la Festa
Galega, organitzada per la Irmandade Galega O Noso Lar de Terrassa. L’acte tindrà
lloc a la plaça de Lluís Companys.
ALTRES ACTIVITATS
Durant tot el dia:
XIII Fira Modernista de Terrassa: Activitats a diferents espais de la ciutat. Trobareu
tota la informació sobre la Fira Modernista i les activitats programades al web:
www.visitaterrassa.cat/firamodernista, o a través de l’aplicació per a dispositius
mòbils de la Fira Modernista.
A les 17 h:
9è Cicle Escenes Locals: “Hairspray”, musical per a tots els públics a càrrec del
Centre Juvenil Salesians de Terrassa. Tindrà lloc al Teatre dels Salesians de
Terrassa (c/ de Sicília, davant del número 8).
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A les 18.30 h:
9è Cicle Escenes Locals: “Cabaret Modernista”, a càrrec de la Companyia la
Valenta. Espectacle per a tots els públics, dirigit i interpretat per Alba Valldaura i
Susana Borderia, inclòs dins la programació de la Fira Modernista. Tindrà lloc a la
Societat Coral els Amics (c/ del Pantà, 57).
A les 19 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal. “Originalment Sax”, a càrrec d’Egara
Saxophon Quartet. Dins del cicle “Les cambres de l’Auditori”. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de El columpio asesino. Cicle organitzat
pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 11 de maig

AGENDA
A les 10 h:
La regidora de Participació Ciutadana, Lluïsa Melgares, en representació de
l’Ajuntament de Terrassa, i el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius
de Catalunya, Alfonso Lluzar, signaran un conveni de col·laboració entre el consistori
i l’entitat. L’objectiu és el de facilitar a les entitats ciutadanes el contacte amb
professionals de la gestió administrativa de cara a les obligacions fiscals que la nova
normativa estatal imposa a totes les associacions sense ànim de lucre i, alhora,
promoure que els gestors tinguin presents aquestes entitats a l’hora de dissenyar els
seus productes i serveis. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18.30 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, presidirà el lliurament dels premis “Agustí
Bartra. El somriure del gat”, certamen organitzat per l’Ajuntament de Terrassa,
l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament de Viladecavalls, l’Associació de Mestres
Alexandre Galí, el Grup Literari d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa,
i el Grup de Didàctica de Llengua Catalana i Literatura. L’objectiu és el d’estimular
l’escriptura entre els infants i contribuir a difondre el llegat cultural d’Agustí Bartra
entre els jovent. El Premi “Agustí Bartra. El somriure del gat” té dues modalitats,
poesia i narrativa, i dues categories (alumnat de 2n cicle d’ESO i de batxillerat).
Enguany s’hi han presentat 175 obres i han participat nou escoles de la ciutat. L’acte
tindrà lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa.
A les 20 h:
El regidor Juan Antonio Gallardo assistirà, per delegació de l’alcalde, al cop
d’exhibició de l’Open d’Espanya de Golf, que farà el golfista Pablo Larrazábal. L’acte,
tret de sortida d’aquest torneig que se celebrarà a les instal·lacions del Real Club de
Golf el Prat a Terrassa entre el 14 i el 17 de maig, tindrà lloc davant de la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n). Al torneig hi participaran golfistes de
renom mundial, com el mateix Pablo Larrazábal, Miguel Ángel Giménez, Sergio
García, José María Olazabal, José Manuel Lara o Álvaro Quirós.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina?”. En
aquest espai de coneixement s’ofereix 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).
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).
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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:
Programa THAO de Salut Infantil: Activitat THAO. “L’Elmer presenta... THAO!!!”.
Activitat per a infants. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Fem de periodistes”, a càrrec de Núria
Sanahuja. Adreçat a infants de 6 a 13 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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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