Agenda

Dissabte, 30 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà diverses festes majors de
diferents barris de la ciutat que se celebren aquest cap de setmana.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El regidor en funcions d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al 22è Torneig Final de
Temporada organitzat pel club El Social Bàsquet. El torneig es disputa a la pista
esportiva del Centre Cultural El Social (c/ de la Font Vella, 40).
Al llarg del dia:
La regidora en funcions del Districte 4, Josefina Soler, assistirà a diverses activitats
emmarcades en els actes de celebració de la Festa Major del barri de la Maurina.
A les 12 h:
El regidor en funcions d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la 1a Trobada de Mini
Handbol en les categories prebenjamí, benjamí i aleví, que tindrà lloc al Pavelló de
l’Escola Vedruna Vall (c/ del Col·legi, 9) organitzada pel Club Handbol Ègara.
L’objectiu d’aquesta trobada és el de promocionar la pràctica de l’handbol escolar a
la ciutat.
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A les 10 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la 4a sessió del
Congrés nacional de gegants i imatgeria festiva de Catalunya, dedicada als nans i
capgrossos. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural El Social (c/ de la Font Vella, 40).
A les 11.30 h:
La regidora en funcions d’Educació, Elena Dinarès, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a la Festa de cloenda del 10è aniversari de l’Escola Ponent. L’acte tindrà
lloc a l’Escola Ponent (c/ de Palet i Barba, 189).
A les 12 h:
La regidora en funcions del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Festa Infantil
amb tallers i animació a càrrec de Sergi Party Show, activitat organitzada per
l’Escola Sant Josep de Calassanç i la Llar d’Infants El Trenet amb motiu de la Festa
Major del barri de les Arenes. Tindrà lloc a la plaça de Federico García Lorca.
A les 13 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al vermut organitzat per
la Caseta Rociera Andaluza amb motiu de la Festa Major del barri de les Arenes.
Tindrà lloc al carrer de Joan XXIII, cantonada amb el carrer del Tibidabo.
A les 16 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la Jornada dels Ibers,
organitzada per l’Institut d’Estudis Ibers. La jornada, que tindrà lloc a la plaça Vella,
comptarà amb tallers de forja, ceràmica, cistelleria, decoració o escriptura.
A les 18 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la cloenda dels
cursos de ball de sardanes “Mou-te i vine!”, organitzats per l’Agrupació Sardanista
ASERT de Terrassa i farà lliurament dels diplomes a les persones que hi han
participant. L’acte, que comptarà amb una audició i ball de sardanes a càrrec de la
Cobla Ciutat de Terrassa, tindrà lloc a la plaça Nova.
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A les 18.30 h:
El regidor en funcions del Districte 3, José Manuel Jiménez, assistirà a la Xocolatada
Popular organitzada per l’AV del Segle XX amb motiu de la Festa Major del barri del
Segle XX que tindrà lloc davant del Casal Cívic del Segle XX (pl. del Segle XX, 11).
A les 20 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la representació de
l’obra teatral “La venganza de Don Mendo”, organitzada per l’Associació d’Amics del
Centre Parroquial de la Santa Creu amb motiu del seu 20è aniversari, que anirà a
càrrec del Quadre Escènic Santa Creu. L’obra, adaptació lliure de l’obra de Pedro
Muñoz Seca sota la direcció de Joan Salvador, es representarà a la Sala Xavi
Sallent del Centre Parroquial de la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25).
A les 20.30 h:
El regidor en funcions Pedro Domínguez assistirà, per delegació de l’alcalde, al
nomenament del “Andaluz del año 2015”, distinció atorgada pel Centro Andaluz
Casa de Priego de Córdoba en Terrassa. L’acte tindrà lloc a la seu social de l’entitat
(c/ de Huelva, 2).
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).
De 10 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Taller:
“Ergonomia divina”. En aquest monogràfic s’analitzaran de prop els vestits dels
sants. Durant molts anys, era costum vestir les imatges dels sants. Avui aquesta
pràctica ja gairebé no existeix, però el patrimoni dels nostres museus i esglésies està
ple de peces de roba amb formes estranyes i forats incomprensibles. Coneixerem la
forma i la funció d’aquests teixits, que ens conduiran a saber quins eren i com eren
els sants que havien de vestir. A càrrec de Montserrat Bargalló. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”. A càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Aladdín”, musical per a tots els públics a càrrec
del Centre Juvenil Salesians de Terrassa. Al Teatre dels Salesians de Terrassa (c/
de Sicília, davant del número 8).
A les 19 h:
7è Cicle Sons Clàssics: “Visca la sarsuela!”, a càrrec d’Amics de l’Òpera i la
Sarsuela de Terrassa. Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament i
l’AV de Xúquer. Al Casal Cívic de Xúquer (c/ de Xúquer, 17).
A les 19 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Els milions de l’oncle”, comèdia per a tots els
públics a càrrec del Grup Teatral Egarenc. Activitat organitzada pel Servei de Cultura
amb la col·laboració de l’AV de Sant Pere Nord. Al Centre Cívic President Macià
(rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 21 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “Llegenda de Sant Jordi; motets
litúrgics de Mozart”. Concert, dirigit per Raimon Romaní, a càrrec de la Coral Nova
Ègara, el Cor Vine i la Coral Juvenil de l’Escola Municipal de Música Victòria dels
Àngels de Sant Cugat del Vallès. Dins del cicles “Músiques del cor”. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 31 de maig

AGENDA
A les 9.30 h:
La regidora en funcions del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la Caseta Rociera
instal·lada al carrer de Canigó amb motiu de la Festa Major del barri de les Arenes.
A les 11 h:
La regidora en funcions del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la “Matinal Motera”
organitzada per l’Associació de Veïns de Can Tusell amb motiu de la Festa Major del
barri de Can Tusell. L’acte, que comptarà amb actuacions musicals i amb un dinar
popular, tindrà lloc a la plaça de Can Tusell i al carrer de Tarragona.
A les 13.30 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la Missa i benedicció
de les tradicionals “rosquillas” i a la degustació de “migas” i “rosquillas”, actes
emmarcats dins de la celebració de la 4a Festa de la Primavera, organitzada per la
Hermandad Andaluza de San Sebastián de Fiñana en Terrassa. Tindrà lloc a la
Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 14 h:
La regidora en funcions Teresa Casals assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
Festa amb els Malalts i al Dinar de Germanor, actes organitzats per la Confraria
Mare de Déu de Lourdes. Tindran lloc a la Fundació Busquets (c/ de Vinyals, 61).
A les 20 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a Cantada d’Havaneres
a càrrec d’Els Mariners de Riera, acte organitzat per La Papallona de Sant Pere amb
motiu de la Festa Major del barri de Sant Pere. L’acte tindrà lloc a la plaça del
Triomf.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: Taller: “Les màscares de Can
Bonvilar”. Adreçat a infants de 4 a 9 anys. Al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
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).
De 10.30 a 13.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La biblioteca surt al carrer” per la Festa Major del barri
de Sant Pere. A la plaça del Triomf.
D’11 a 13 h:
24a Setmana del Medi Ambient: “12 hores amb bici a Terrassa”. Durant 12 hores
s’anirà fent recorreguts urbans per a tots els públics, per tal de descobrir Terrassa
amb bicicleta, aprendre al mateix temps a circular pels carrers de la ciutat i alhora
reivindicar l’ús de la bici com a mitjà de transport. Hi haurà set rutes per tots els
barris. Activitat organitzada pel Col·lectius d’Usuaris de la Bici “Sense presses” i el
Bicicleta Terrassa Club-BiTer, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. El
punt de trobada serà a la plaça dels Museus (davant de la Casa Baumann, c/ de
Salmerón, amb av. Jacquard).
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A les 12 h:
7è Cicle Sons Clàssics: The Hanfris Quartet presenta “Barbershop Quartet”. Dins del
cicle de concerts de professors del CEM-Conservatori Professional. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 17 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Aladdín”, musical per a tots els públics a càrrec
del Centre Juvenil Salesians de Terrassa. Al Teatre dels Salesians de Terrassa (c/
de Sicília, davant del número 8).
A les 18 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “Piano Passion”, a càrrec de
Carles&Sofia, Piano Duo. Dins del cicle “Les cambres de l’Auditori”. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 1 de juny

AGENDA
De l’1 al 5 de juny, de les 18 a les 21 h:
24a Setmana del Medi Ambient: “Art Intervenció a l’Hort”, a càrrec d’Aldo Cardoso,
coordinador de la instal·lació. Treball col·lectiu d’integració artística amb materials
reciclats. Durant la setmana, un grup d’artistes i ciutadans i ciutadanes de Terrassa
treballaran per crear una obra col·lectiva que representa la relació dels éssers
humans amb la mare terra – pachamama. A l’Hort urbà de Plantem-nos (c/ de
Montserrat, 155).
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De l’1 al 5 de juny:
24a Setmana del Medi Ambient: Les Escoles de la Xarxa d’Escoles per a la
Sostenibilitat de Terrassa (XEST). Durant tota la setmana realitzaran diferents
accions i activitats relacionades amb els diferents vectors ambientals en els seus
centres. Activitat organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i la Xarxa XEST.
De l’1 al 7 de juny, a les 20 h:
24a Setmana del Medi Ambient: “Vine a pedalar amb el BiTer”. Tens l’oportunitat de
descobrir les rutes més emblemàtiques per fer amb bicicleta per la nostra ciutat.
Sortides fàcils d’uns 10 km per la ciutat i entorns. Punt de trobada i sortida: davant
de la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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: “On busquem feina?”. En aquest espai de
coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals actuals de recerca
de feina. S'incidirà en on buscar feina i, especialment, en com. A l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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).
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A les 11 h:
Cicle de Cultura Medieval: Taller: “El mercat i els diners a la Vila Medieval de
Terrassa. A càrrec del Servei de Monitoratge del Museu de Terrassa. El taller ens
descobrirà la història del mercat, de la moneda i de l'activitat de manufactura
tradicional de la llana a la vila medieval. Les persones participants confeccionaran un
moneder de llana i cànem i encunyaran les monedes necessàries per comprar al
mercat de la vila. A la Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de
Terrassa (pl. de la Torre del Castell Palau, 8).
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, 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 19.30 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Cinema ambiental, amb la pel·lícula “Rompenieves”,
dirigida per Bong Joon-Ho. Les entrades gratuïtes s’han de demanar i reservar al
Centre de Documentació i Educació Ambiental (c/ del Pantà, 20). Al Cinema
Catalunya (c/ de Pantà, 20).
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