Agenda

Dissabte, 7 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, passejarà per diferents espais de la XIV Fira
Modernista de Terrassa.
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la Festa de celebració del 10è aniversari de l’Escola Bressol
Municipal Coloraines (c/ dels Jocs Olímpics, 56).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Dinar de Germanor del
Casal de la Gent Gran de Can Boada, organitzat per l’Associació de Gent Gran de
Can Boada del Pi, que tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Can Boada (c/ del
Príncep de Viana, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’actuació dels quadres de ball i el cor
Nuestra Señora de las Mercedes del Centro Cultural Andaluz Alcalà la Real i
Comarca, amb motiu dels actes de la XVII Cruz de Mayo, que tindrà lloc a la seu de
l’entitat (c/ de Sant Tomàs, 96-98).
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A les 19.30 h:
La tinenta d’alcalde, Rosa Maria Ribera, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
inauguració de l’exposició de pintures “Tan lluny, tan a prop”, dels artistes Keiko
Ogawa i Albert Vidal. L’exposició es podrà veure a l’Espai G d’Art (c/ de la Palla, 10),
del 7 de maig al 9 de juny.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant”. Taller d’intercanvi
lingüístic. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Turisme: I Trobada Sketchcrawl Fira Modernista. Amb motiu
de la XIV Fira Modernista de Terrassa 2016. Tindrà lloc a l’entrada de la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí).
A les 12 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Fira modernista. “La mainada al Museu” (per a
infants de 3 a 6 anys): “A toc de pito!”. Amb motiu de la XIV Fira Modernista de
Terrassa 2016. Tindrà lloc als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (c/ del Cardaire,
21).
A les 12 h:
L’Hora del conte: Hora del conte: “Contes de la Matrioixca”, a càrrec de Monika
Klose. Activitat adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club del llibre: Sònia Fernández-Vidal a la BCT. Sònia
Fernández-Vidal escriptora i divulgadora científica. Doctora en Física Quàntica per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on és professora. Ha treballat com a
investigadora al Centre Europeu de Recerca Nuclear, al Laboratori Nacional de Los
Álamos, a l’Institut de Ciències Fotòniques i a la UAB. Autora de “L'univers a la mà” i
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del gran èxit de vendes de la divulgació científica “La porta dels tres panys”. També
és autora de la novel·la juvenil “Quantic Love” i de l'assaig “Esmorzar amb
partícules”. Conversarà amb els joves lectors i lectores. La trobada s’emmarca dins
del cicle Terrassa Llegeix. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller infantil “Un
barret modernista de paper!”. El cap de setmana de la Fira Modernista de Terrassa
els infants que passin per la parada del CDMT al Raval de Montserrat es podran
guarnir amb un barret d’estil modernista ben particular. Un taller perquè els més
menuts aprenguin com eren els barrets d’aquella època i elaborin un barret
modernista de paper. L’activitat és gratuïta i està pensada per a nens i nenes a partir
de quatre anys, acompanyats d’un adult. Tindrà lloc al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).

Diumenge, 8 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, passejarà per diferents espais de la XIV Fira
Modernista de Terrassa.
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Joventut i Lleure
Infantil, Noel Duque; i de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell
Lluís; assistirà a l’acte d’inauguració del nou local del Centre de Lleure Tu Tries! (c/
de Bartomeu Amat, 44). El Centre de Lleure Tu Tries! és una associació de lleure
educatiu per a persones amb diversitat funcional intel·lectual i salut mental.
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat de Lliga de Tercera Divisió,
Grup 5, que enfrontarà els equips Terrassa FC i CD Morell. El partit, que clourà la
temporada a l’Estadi Olímpic, es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels
Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al concert de celebració del 50è Aniversari del Cor Montserrat, a càrrec del
Cor Montserrat i de l’Orquestra Bacasis de Manresa, dirigida per Francesc Vallès.
S’interpretarà el “Magnificat” de John Rutter i obres corals de J.S. Bach, W.A.
Mozart, G. Fauré i E. Buttler. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1), dins del Cicle Músiques del Cor.
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de l’alcalde de Sitges, Miquel Forns;
i del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado;
assistirà a l’acte de Cloenda de la XIV Fira Modernista amb els Cors de Clavé, que
tindrà lloc al Vapor Aymerich Amat i Jover (seu del mNACTEC, rbla. d’Ègara, 270).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
Missa Rociera de celebració de la Cruz de Mayo cantada pel cor Nuevo Amanecer.
L’acte, organitzat pel Centro Cultural Andaluz Casa de Priego de Córdoba en
Terrassa, tindrà lloc a la seu de l’entitat (c/ de Huelva, 2).
A les 11 h:
La regidora Maruja Rambla assistirà, per delegació de l’alcalde, assistirà a la Missa
de celebració de la XXVII Cruz de Mayo organitzada pel Centro Cultural Andaluz
Alcalá la Real y Comarca. L’acte tindrà lloc a la Parròquia de Sant Cristòfor (pl. de
Ca n’Anglada, s/n). Posteriorment es farà una cercavila des de l’església fins a la
seu de l’entitat (c/ de Sant Tomàs, 96-98).
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A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al lliurament de premis del 1r Open de
Culturisme Natural AECN Terrassa, que se celebrarà a l’Hotel Don Cándido
(rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 13.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de celebració de la 34a Festa
Galega, organitzada per la Irmandade Galega “O Noso Lar” a la plaça de Lluís
Companys.
A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Concurs de Triples i participarà en el
lliurament de trofeus del 24è Torneig de Bàsquet Cadet Ciutat de Terrassa,
organitzat per l’Agrupació SFERIC Bàsquet, que tindrà lloc al Pavelló de l’Agrupació
SFERIC (c/ de Faraday, 91).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent a la categoria C.C.
Primera Categoria Femenina que enfrontarà el CN Terrassa i el CB Grup Barna B. El
partit es disputarà al Centre d’Esports Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
A les 18.30 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la representació de l’obra
“Cansalada cancel.lada”, a càrrec del grup de teatre d’Amics de les Arts, dins del
10è Cicle de Teatres Escenes Locals. L’obra està dirigida per Toni Garrich i
interpretada per Ernest Castañé. Tindrà lloc al Teatre de la Parròquia de Sant
Cristòfor (pl. de Ca n’Anglada, 31).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Caseta + Nothing Places,
que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24) dins de la
Temporada de Música Moderna.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. “Tot plegat” pretén posar de relleu el valor documental
dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals, mostraris, fitxes tècniques, etc. A
través d’aquests materials podem conèixer de manera precisa el desenvolupament
del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i econòmic. I, alhora,
fer incidència en el fet que la indústria tèxtil continua formant part del nostre sector
productiu (2a planta). “Retalls d’ahir i d’avui” està centrada en quatre apartats que
fan referència a 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. (1a
planta). Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Fira Modernista. Taller
infantil “Un barret modernista de paper!”. El cap de setmana de la Fira Modernista de
Terrassa els infants que passin per la parada del CDMT al Raval de Montserrat es
podran guarnir amb un barret d’estil modernista. L’activitat és gratuïta i està pensada
per a infants a partir de 4 anys, acompanyats d’un adult. Al Centre de Documentació
i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h, a les 12 h i a les 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Visita
comentada a “Intimíssims. La roba interior modernista”. En el marc de les activitats
amb ocasió de la Fira Modernista de Terrassa, el 8 de maig es presenta una mostra
de roba interior i altres peces de l’univers íntim de l’època. La visita estarà
comentada per una tècnica del CDMT. Tots els objectes i peces són conservats al
CDMT, que compta amb una col·lecció de teixits i moda modernista molt
destacada. L’Espai Zero acollirà aquesta mostra fins passada la Festa Major de
Terrassa i es podrà visitar gratuïtament tots els dijous (de 16 a 19 h) i diumenges (de
10 a 14 h), així com en les properes jornades de portes obertes. Tindrà lloc al Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Fira Modernista. Itinerari: “Un dia en la vida dels
obrers i de les obreres del tèxtil”. Amb motiu de la XIV Fira Modernista de Terrassa.
Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila
Medieval de Terrassa (pl. de la Torre del Castell-Palau, 8).
A les 12 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Fira Modernista. “La mainada al museu” (per a
infants de 3 a 6 anys). “A toc de pito!”. Amb motiu de la XIV Fira Modernista de
Terrassa. Als Jardins de la Casa Alegre de Sagrera (c/ Cardaire, 21).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Fira
Modernista. Passejada tradicional. Aquesta és una activitat destinada a totes
aquelles persones que es vesteixen d’època durant la Fira Modernista de Terrassa.
Es reuniran a la plaça davant del Museu per protagonitzar aquesta passejada tant
especial. Una ocasió singular per recórrer tranquil·lament els carrers del centre de
Terrassa fins a la plaça Vella tot compartint amb la ciutat el vostre conjunt
d’indumentària modernista. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Fira
Modernista. Conversa amb les alumnes del “Curs d’indumentària”. Un any més es
dona la paraula a les alumnes del Curs d’indumentària modernista que han assistit a
les classes del CDMT per confeccionar un vestit d’època d’aquestes
característiques. Durant la tarda del diumenge, hi seran presents a la parada del
CDMT davant el Raval de Montserrat.
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat, a càrrec de Fina
Ginesta. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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Dilluns, 9 de maig

AGENDA
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’Acte Institucional del Dia d’Europa a
Terrassa, que comptarà amb la conferència “El futur d’Europa i la importància de les
ciutats”, a càrrec d’Anna Lisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities. A l’acte
també hi assistirà el regidor de Relacions Europees i Internacionals, Amadeu
Aguado, portaveus municipals i membres de la Corporació Local. L’acte tindrà lloc al
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, es reunirà amb la
Comissió d’Accessibilitat a les dependències municipals del carrer del Pantà, 20. A
la reunió hi assistirà el president dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
FGC), Enric Ticó; acompanyat pel director de FGC Operadora, Oriol Juncadella; i del
director de Projectes de FGC, Pere Mateu.
A les 10.30 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, rebrà la visita d’una
delegació de l’Ajuntament de Viladecans, encapçalada per la tinenta d’alcalde de
l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania, Verónica Arasil, interessada en rebre
assessorament sobre la posada en marxa de l’Oficina d’Habitatge i de Pobresa
Energètica. La trobada tindrà lloc a l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada, 596).
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A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, presidirà la presentació del cartell de la Festa
Major 2016, així com de l’inici del projecte creatiu #POSAHICOLOR, un procés obert
a la participació de la ciutadania per completar aquest cartell. L’acompanyaran el
director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, Gabriel Verderi, i els dos
dissenyadors del cartell, Meritxell Casamira i Eric Pelegrin, alumnes del centre.
L’acte tindrà lloc al vestíbul de l’Escola Municpal d’Art i Disseny de Terrassa (Vapor
Universitari, c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en el lliurament de diplomes i en l’acte
de cloenda del projecte Parella TIC, una proposta que s'emmarca dins de la
metodologia pedagògica Aprenentatge Servei (APS) que combina processos
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. El projecte Parella TIC
neix de la necessitat d'aprenentatge de les tecnologies de la informació d'una gran
part de la població adulta de Terrassa. Aquest programa crea una vinculació entre
dos col·lectius molt diferents que, d'entrada, no tenen res en comú: els joves i els
adults i té un caràcter eminentment social. Consisteix en facilitar el coneixement de
les eines informàtiques a les persones que hi estiguin interessades, de la mà de
joves estudiants. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici dels cursos amb Certificat de Professionalitat:
“Neteja en espais oberts” i “Instal·lacions industrials”. Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1)
A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114).
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A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. Pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al Club Social que pateixen una malaltia mental. Atès que
un dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb la
comunitat, l’activitat s’obre a totes les persones interessades en treballar i gaudir de
la lectura. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Cinqueta presenta...novetats!!!”. Presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BCT. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada-conferència: “Defineix la teva meta”, a càrrec de
Mónica Cubero. Coach, terapeuta i experta en estètica emocional. En aquesta
conferència aprendràs a construir objectius assolibles, que et permetran aconseguir
a tot allò que desitges. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Ramon Llull (1232-1316), un geni”. A
càrrec de M. Antònia Carré Pons, professora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Dins del programa “Lletres en viu” de d’Institut de les Lletres Catalanes i del III Cicle
de Cultura Medieval. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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