Agenda

Dissabte, 23 de maig

AGENDA
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al II Torneig MJS Terrassa, dins el
programa de la Festa de Maria Auxiliadora, organitzat per la Moguda Juvenil
Salesiana de Terrassa. En aquest torneig esportiu hi haurà dues categories (ESO i
majors de 16 anys) i es podrà jugar a futbol, bàsquet, frontó i corfbol. El torneig
tindrà lloc als Salesians de Terrassa (c/ de Maria Auxiliadora, 45).
A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
jornada de portes obertes a Alternativa 3, dins de la Quinzena del Comerç Just.
Alternativa 3 es troba a la carretera de Castellar, 526.
A les 11 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà, per delegació de
l’alcalde, al lliurament de premis del XXX Concurs Bíblic de Catalunya. Aquest
concurs està organitzat per la Federació de Cristians de Catalunya – “Grup Avant”
de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 11.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Festa infantil de la
primavera, organitzada per l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, la Colla de
Diables de Sant Pere Nord, el Cau Sant Pau, l’Escola Joan Marquès Casals i el
Col·legi Martí. La festa, que tindrà lloc a la plaça del Primer de Maig, comptarà amb
una tamborinada a càrrec dels Diables de Sant Pere Nord, una xocolatada, tallers
infantils, jocs d’època i una actuació de cloenda.
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A les 12 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la desfilada
de la 3a edició de l’European Mami’s Hockey Festival, organitzat pel Club Egara, on
participaran, del 22 al 24 de maig, Es tracta d’un esdeveniment únic al món en
aquesta categoria, pensat especialment per a jugadores majors de 35 anys que
s’han iniciat en aquest esport en edat adulta. Per a la present edició s’hi han inscrit
prop de 350 jugadores que formen part d’un total de 32 equips. L’acte tindrà lloc a
les instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint de Badiella, 5).
Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistiran a l’XII “Romería Manxega”,
organitzada per l’Associació Cultural de Castilla-La Mancha de Terrassa, amb motiu
del Dia de la Comunitat de Castilla-La Mancha. L’acte tindrà lloc a la Masia els
Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, per delegació de l’alcalde, i el tinent
d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez,
assistiran a la 2a Diada del Patrimoni a la Seu d’Ègara, organitzada pels Minyons de
Terrassa, que inclourà la construcció d’un pilar caminat pels Minyons des de la Creu
Gran fins a la Seu d’Ègara, que travessarà el Pont de Sant Pere. Tot seguit hi haurà
una exhibició de cultura popular a la plaça del Rector Homs amb la participació dels
Bastoners de l’Antic Poble de Sant Pere, el Ball de Gitanes de Terrassa i les colles
castelleres de diversos instituts de la ciutat. A les 19 h està prevista l’actuació
castellera a càrrec dels Capgrossos de Mataró, els Castellers de la Vila de Gràcia i
els Minyons de Terrassa.
A les 21 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
Concert Solidari a càrrec del Cor Carlit Gospel, dirigit per Anna Roqué, que es farà
en benefici dels projectes educatius d’infants i adolescents a Guatemala de
l’associació Oberts al món. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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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).
A les 10.30 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: 3a cursa i caminada popular:
“Exercici físic i càncer”. A càrrec del Consorci Sanitari de Terrassa. Al Centre
d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club del llibre: Elena Gallego a la BCT. Presentació del
llibre: “Dragal”, d’Elena Gallego. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Celebració del 1.400 aniversari del Concili d’Ègara: “Via lucis (camí de llums)”, des
de Santa Maria d’Ègara (antiga catedral) a la Catedral del Sant Esperit amb la
participació de diverses corals, i a les 20 h Missa en ritu hispanomossàrab a la
Catedral, presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe diocesà. A la Seu
d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. de Rector Homs, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La Carlota presenta... novetats!, presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BCT. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “El marido de mi novia”, adaptació pròpia de
Carlos Arniches. Farsa còmica per a tots els públics, a càrrec de la Companyia
Nieles, dirigida per Manu Fuster. A la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major
de Sant Pere, 59).
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A les 21 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “Ocellada”, concert a càrrec de la Coral
Rossinyol de Terrassa, la Coral infantil Cucut i Lúpulus Ensemble, cor d’homes.
Direcció a càrrec de Gerard Farreras, Laura Corredor, Carles Llongueras i Oriol Vila i
acompanyament al piano a càrrec de Montserrat Solé. Dins del cicle “Músiques del
cor”. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 24 de maig

AGENDA
A les 13 h:
El regidor Pedro Domínguez assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Paella Popular
organitzada pel Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa a la Masia Els Bellots
(c/ de la Terra, 1).
A les 14 h:
La regidora de Salut, Núria Riera, assistirà al Dinar d’Homenatge en reconeixement
als familiars de les persones que estan en diàlisi o bé trasplantades i a les persones
donants. L’acte està organitzat per Ader Vallès (Associació de Malalts del Ronyó) i
tindrà lloc al Restaurant Imperial (ctra. de Matadepera, 60-66).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: Sortida d’observació dels
ocells de Can Bonvilar, a càrrec d’Enric Sanllehí, del Grup d’Ornitologia del Centre
Excursionista de Terrassa. Al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels
Plans de Can Bonvilar, 40).
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De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Jornada de portes
oberts. Es podrà veure la mostra “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats
relacionats amb les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. També
es podrà veure la mostra “Tibant del fil”, que travessa el temps i l’espai, on dues
dones es retroben a través de l’art. De Raimunda Vitó (Terrassa 1910-2003),
reconeguda brodadora, s’hi exposen diverses peces i una evocació del seu taller
terrassenc. De l’artista Teresa Jordà 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. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “Bach íntim”, espectacle escènic i
musical a partir de la petita crònica i el petit quadern de música d’Anna Magdalena
Bach. A càrrec de Susanna Crespo Held, soprano, i Eduard Martínez Borruel,
clavicembal. Dins del cicle “Concerts per a petits i grans”. A l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “La petita simfonia”, un concert basat
en simfonies escrites per a cordes i també adaptades per a l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48 OCT 48, dirigida pel concertino Quim Térmens. Dins del cicle “OCT 48”.
A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18.30 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “La prueba”, text d’Acció Teatre. Comèdia
dramàtica per a tots els públics. Dirigida per Rosa Aguado. Al Teatre de la Parròquia
de Sant Cristòfor (pl. de Ca n’Anglada, 37). Amb la col·laboració de la Parròquia de
Sant Cristòfor.
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Bucs Sessions. En col·laboració amb els Bucs Baumann,
del Servei de Joventut. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 25 de maig

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Exportar? Sí, però bé!. Formació adreçada a empreses amb l’objectiu de
conèixer les implicacions que el procés exportador tindrà sobre la nostra empresa,
donar les eines per fer un pla de promoció internacional i explicar conceptes
relacionats amb el procés exportador. A la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers
5, passadís B, 2n pis).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Curs d’Economia Social i
Cooperativa: “Mòdul 3: Interpretació de balanços i estats financers”. A càrrec de
José Javier Granados, educador social i economista, expert en Recursos Humans i
Direcció d’Equips i docent de l’Escola Empresarial Cooperativa Aposta, SCCL. A la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2n pis).
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: “L’Elmer presenta... novetats!!!”, presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BD3. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
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, activitat per a infants per descobrir els
contes clàssics de la mà de Teresa Martí. 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: “El bagul dels llibres”, a càrrec de Dolors Serra.
Club d’iniciació a la lectura adreçat a persones adultres. A la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
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