Agenda

Dissabte, 16 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 1, Juan
Antonio Gallardo, assistirà a diverses activitats programades dins dels actes de
celebració de la Festa Major del barri del Cementiri Vell.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
lliurarà els premis del 1r Trofeu de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa, organitzat
pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa. La primera edició d’aquest torneig,
que acollirà més de 200 patinadors i patinadores provinents de diferents indrets de
Catalunya, Espanya i Andorra, es portarà a terme durant els dies 16 i 17 de maig al
Poliesportiu Municipal de la Maurina. L’acte tindrà lloc al mateix Poliesportiu (c/ de
Sardenya, 32).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició “Tibant del fil”, una mostra que
travessa el temps i l’espai, on dues dones es retroben a través de l’art: Raimunda
Vitó (Terrassa,1910-2003), brodadora reconeguda, i la seva filla, Teresa Jordà Vitó,
aquarel·lista però sobretot creadora inquieta que investiga amb el color i la forma en
qualsevol tipus de materials i textures. De Raimunda Vitó s’hi exposen diverses
peces i una evocació de l’entorn del seu taller que va ser espai d’aprenentatge i
treball de moltes terrassenques. De l’artista Teresa Jorda Vitó es presenta un recull
de la seva trajectòria de més de trenta anys on hi apareixen aquarel·les en tots els
suports, formats i tractaments. La Inauguració de l’exposició, que es podrà veure fins
al 19 de juliol al CDMT, es farà a l’Espai Zero del Centre de Documentació i Museu
Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Salut, Núria Riera, participarà en l’acte d’inauguració de la III Jornada
de Productes de suport de disseny obert (baix cost), organitzada per Nexe Fundació,
que tindrà lloc a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de
Terrassa -EUiT- (c/ de la Riba, 90). En l’acte també hi participaran el diputat delegat
de Benestar Social, Salut Pública, Consum, Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, Josep Oliva; la directora de l’EUiT, Montserrat Comellas; i la presidenta
de Nexe, Cécile de Visscher. Durant la Jornada es treballarà la creativitat per
aconseguir recursos adaptats a les necessitats de les persones amb diversitat
funcional, compartint pràctiques i materials que ajudin a crear condicions de vida
més confortables i amb major autonomia.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició del
projecte multidisciplinar de difusió de les arts visuals al territori Barris Creatius, que
enguany se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus. L’acte tindrà lloc
a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28), on es podrà veure la mostra del 16
de maig a l’1 de juny. L’exposició acollirà la instal·lació “Desperta!”, amb la
participació de l’Associació Amics del Vapor Gran i Plaça Nova, tutoritzada per
Imanol Buisán; el llibre-objecte “L’imaginari hexagonal”, amb la participació d’usuaris
i usuàries de la Biblioteca del Districte 4 sota la tutoria de Kim Amate; i la instal·lació
de plafons, maquetes, pintures i dibuixos: “El campanar de la Santa Creu com a
figura i símbol”, amb la participació del Grup d’Art Creatiu i usuaris del Centre
Parroquial de la Santa Creu i la tutoria de Domènec Povill.
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a l’inici del Correfoc organitzat pels
Diables de Terrassa amb motiu de la celebració de la XX Diada de la colla. El
recorregut serà: plaça Vella – carrer Major – carrer de la Unió – Raval de Montserrat
– plaça de la Font Trobada – carrer dels Gavatxons – plaça Vella.
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ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Jornada de portes
obertes a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
De 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Jornada de portes
obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
De 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Jornada de portes
obertes a la Seu d’Ègara – Esglésies de Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1).
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).
De 19 a 24 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: “Dia Internacional
dels Museus. La nit dels museus”. Accés lliure. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
Des de les 19.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Mercat de
marques locals i de segona mà: “Up Store Revoluciona’t”. Dins del marc de la Diada
Internacional dels Museus 2015, que té per lema “Museus per a una societat
sostenible”, la xarxa Revolució Tèxtil de Terrassa organitza conjuntament amb el
CDMT un mercat de roba amb parades de marques, dissenyadors i productors de
proximitat com Teixidors, Una de Cap, Sorongo, Hominit, Petit Blup; Inhala-Exhala,
Espai Núvia, Skandal, etc… En aquest Up Store s’hi afegiran diversos establiments
locals de roba de segona. mà Els trobareu ocupant la 2a segona planta del CDMT
durant tot el cap de setmana. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 20 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Photo Call:
“Vestits en xarxa”. Cada comerç o marca de moda participant a l’Up Store que
trobareu a la 2a planta del CDMT cedeix algunes peces de roba per a qui se les
vulgui emprovar i fotografiar-se davant el Photo Call instal·lat a la sala del procés
tèxtil. L’objectiu d’aquesta activitat és donar visibilitat a la producció local i a la forma
de confeccionar artesanal alhora que es reivindica una forma diferent de consumir
moda. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 21 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Concert a càrrec
d’Elemental Jazz Duo i trobada de lindyhopper. Elemental Jazz Duo és una formació
local amateur formada per Juan Luis Rubio, guitarra i veu, i Tarik R. Smith a la
trompeta i la veu. El seu repertori es basa en estàndards de jazz, swing i bossa. Són
experts en espectacles de petit format com el que ofereixen aquesta Nit dels Museus
al CDMT i per la ocasió s’acompanyaran de dos músics amics. Els Terrassahoppers
són un grup de balladors de Terrassa i rodalies, amants del swing, del lindy hop i
d’altres balls que hi estan relacionats. Organitzen trobades per ballar i animen places
i festes amb les seves demostracions. Al CDMT ballaran alguns temes dels
Elemental Jazz Duo i d’altres que ells mateixos han seleccionat. Música en viu i
espectacle de balladors lindyhoppers a la plaça dels Museus. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 21.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus. La nit dels
museus”. Visites comentades a la Seu d’Ègara. A la Seu d’Ègara – Esglésies de
Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1).
A les 23 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus. La nit dels
museus”. Concert: “Un passeig pels musicals de la nostra vida”, a càrrec del Trio
Mar Alb Ori, format per Mariona Pallach i Albert Volea (veu), i Oriol Castanyer
(piano). Amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere. A la Seu d’Ègara –
Esglésies de Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1).
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Diumenge, 17 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Núria Riera,
donarà el tret de sortida de la 2a Pedalada Sanfilippo Barcelona, activitat solidària
organitzada per l’Associació Sanfilippo Barcelona en col·laboració amb l’Associació
BTT Bonaire i destinada a recaptar fons per lluitar contra la síndrome de Sanfilippo.
El punt de sortida serà el Casal Cívic del Pla del Bonaire (a les 9 h, sortida de les
rutes de 15 i 40 km del carrer de Mataró, cruïlla amb l’avinguda de Lacetània direcció Can Colomer-; i a les 9.15 h sortida de la ruta familiar amb sortida al carrer
de Mataró, al costat est del Casal Cívic).
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
donarà el tret de sortida de la 3a Cursa Califòrnia Sports, de 5 km, organitzada pel
Club Esportiu Califòrnia Sports Terrassa. L’acte tindrà lloc al carrer del Tren de Baix,
cantonada amb el carrer de Lepant.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a l’acte de cloenda oficial de l’Open
d’Espanya de Golf, celebrat a les instal·lacions del Real Club de Golf el Prat a
Terrassa entre el 14 i el 17 de maig, on han participat golfistes de renom mundial.
L’acte tindrà lloc a la Carpa VIP, davant del forat 18, del camp de golf del Real Club
de Golf el Prat (Plans de Bonvilar, 17, Terrassa).
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la representació de l’obra “25 de
gener”, a càrrec de la companyia local Punt i Seguit Teatre, programada dins dels
actes de Festa Major del Cementiri Vell. L’obra es podrà veure al Casal de Gent
Gran Terrassa Centre (c/ de Wagner, 2).
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, lliurarà els premis als equips finalistes del 23è
Torneig de Bàsquet Ciutat de Terrassa Cadet organitzat per l’Agrupació SFERIC
Terrassa. El torneig es disputarà al Pavelló de la Zona Esportiva municipal de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4).
ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: “Dia Internacional
dels Museus” Jornada de portes obertes. Accés lliure. Al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Mercat de
marques locals i de segona mà: “Up Store Revoluciona’t”. Dins del marc de la Diada
Internacional dels Museus 2015, que té per lema “Museus per a una societat
sostenible”, la xarxa Revolució Tèxtil de Terrassa organitza conjuntament amb el
CDMT un mercat de roba amb parades de marques, dissenyadors i productors de
proximitat com Teixidors, Una de Cap, Sorongo, Hominit, Petit Blup; Inhala-Exhala,
Espai Núvia, Skandal, etc… En aquest Up Store s’hi afegiran diversos establiments
locals de roba de segona. mà Els trobareu ocupant la 2a segona planta del CDMT
durant tot el cap de setmana. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Visita: “Un
passeig pels mosaics del cementiri”. Recorregut pels mosaics més significatius del
cementiri de terrassa. Activitat organitzada conjuntament amb Funerària de
Terrassa. Al Cementiri Municipal de Terrassa (ctra. de Montcada, 789).
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D’11 a 14 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Jornada de portes
obertes a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
D’11 a 14 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Jornada de portes
obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
D’11 a 14 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Dia Internacional dels Museus”. Jornada de portes
obertes a la Seu d’Ègara – Esglésies de Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1).

Dilluns, 18 de maig

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Networking
d’empreses Qu4drant.0. Segona sessió del cicle de sis trobades entre les empreses
allotjades al Qu4drant.0, amb la dinamització de Conexió Natura. Espai de
cooperació, generació de sinergies i intercanvi d’experiències. A la sala d’actes del
Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2n pis).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Curs d’Economia Social i
Cooperativa: “Mòdul 2: Comercialització i Estratègies”. A càrrec de Montserrat
Ramos, llicenciada en Ciències Socials i postgrau internacional en Màrqueting i
Assessoria Comercial, docent de l’Escola Empresarial Cooperativa Aposta, SCCL. A
la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2n pis).
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A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Quatre caixes per canviar
el món”. Els laboratoris són un espai d’experimentació on els llibres són els
protagonistes. És una activitat familiar adreçada a infants de 4 a 9 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).
A les 20 h:
Activa el +60: Projecció de la pel·lícula: “La extraña vida de Timothy Green”, de
Peter Hedges. Activitat organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran de
l’Ajuntament de Terrassa. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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