Agenda

Dissabte, 14 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís, visitarà diverses activitats programades amb motiu de la Festa Major
del barri del Cementiri Vell.
A les 14.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la sortida de caminants de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
participants a la 45a Romería del Rocío en Catalunya, organitzada per la Federación
de Entidades de Cultura Andaluza en Catalunya (FECAC). Els caminants sortiran de
la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km 19) i arribaran a la caseta de la
Hermandad situada al recinte de la Romería, al Polígon Industrial de Can Petit, entre
l’avinguda del Vallès i l’avinguda de Font i Sagué.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la representació de “Bits”, espectacle del Tricicle programat dins de la
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa. L’espectacle es representarà al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la conferència “Fibromiàlgia,
Sensibilitat Química Múltiple i altres comorbiditats en la Síndrome de Fatiga
Crònica”, a càrrec del Dr. Joaquim Fernández, cap de la Unitat de Síndrome de
Fatiga Crònica de l’Hospital Clínic de Barcelona i membre del Comitè Assessor
sobre les SSC del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’acte se
celebra amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la Síndrome de Fatiga Crònica
i la Sensibilitat Química Múltiple, organitzat per l’Associació Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònic i Sensibilitat Química Múltiple. L’acte tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa.
A les 14.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent a l’Euro Hockey
League que enfrontarà els equips Atlètic de Terrassa i Kampont (Holanda). El partit
es disputarà al Camp Municipal d’Hoquei Pau Negre de Barcelona (pg. Olímpic, 4,
Barcelona).
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a
la proclamació dels “Canjilones de honor 2016” i a la representació de l’obra
“Cuadros de amor y humor al fresco”, de José Luis Alonso de Santos, a càrrec de la
Cia. Nieles. L’acte, dins de la celebració de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar,
organitzada per l’Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en Terrassa,
tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació del Ballet Nacional de
Marsella amb direcció i coreografia a càrrec d’Emilio Greco i Pieter Scholten, dins de
la Temporada de Dansa del Centre Cultural Terrassa. La representació tindrà lloc al
Centre Cultura Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 21 h:
El tinent d’alcalde, Alfredo Vega, assistirà per delegació de l’alcalde, a la Processó
de la Santa Creu de Canjàyar des de la Parròquia de Sant Pere (pl. del Rector
Homs, 1), que farà un recorregut pels carrers Major de Sant Pere, Bonaventura
Castellet, Joan Duch, i el pont de Sant Pere fins a la Creu Gran, amb tornada a la
Parròquia. A l’acte, dins de la celebració de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar,
organitzada per l’Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en Terrassa,
hi participaran la Coral Rossinyol, la Coral Infantil Cucut, la Hermandad de San
Sebastián de Fiñana, els Bandolers de Terrassa i la Agrupación Musical San José
de Terrassa, entre d’altes entitats.
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, acompanyat del assistirà al Correfoc de
celebració del 35è aniversari dels Diables de Terrassa. El Correfoc tindrà lloc a la
plaça Vella.
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 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Itineraris poètics” de Pep Cortès. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Nascuts per llegir: “En Guim, un cotxe trist”, a càrrec de l’Escola Bressol El Grimm.
Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 21 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert: “La llum del cor”, a càrrec del
Jazz Cor de la Nova Ègara, dirigit per Víctor Frígola. Amb Eduard Saez al piano i la
col·laboració de les ballarines Adriana Reyes i Helena Raya. A l’Auditori Municipal
de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21.30 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): Representació de “Bits”,
espectacle del Tricicle programat dins de la Temporada d’Arts Escèniques a
Terrassa. L’espectacle es representarà al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).

Diumenge, 15 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a la Persones, Rosa Maria Ribera; i de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; assistirà a l’11a Distrobada de les Escoles
d’Educació Especial i a la 5a Mostra d’Oci Adaptat. La Distrobada, organitzada per la
Coordinadora Capaç, és la trobada lúdica anual d’infants i joves de les Escoles
d’Educació Especial de la ciutat i les seves famílies. La Distrobada tindrà lloc, al llarg
del dia, a la Muntanyeta, del Parc de Vallparadís.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al Festival hindú Holi a Terrassa,
organitzat per l’entitat Terrassasamba al torrent de la Font d’en Sagrera, al parc de
Vallparadís. La Festa Holi és una de les més importants del calendari hindú i
commemora l’arribada de la primavera.
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A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Misa de Romeros de la 45a
Romería del Rocío en Catalunya, presidida pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz
Meneses, i organitzada per la Federación de Entidades de Cultura Andaluza en
Catalunya (FECAC). La Misa, cantada pel cor de la Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Virgen de la Rocina de Sant Adrià de Besòs, tindrà lloc al recinte de la
Romería, al Polígon Industrial de Can Petit, entre l’avinguda del Vallès i l’avinguda
de Font i Sagué.
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la 2a Concentració de Cotxes Clàssics organitzada pel Motor Clàssic Club
Terrassa al recinte de l’antic Mercadal (a l’avinguda del Vallès, al costat de l’Eroski).
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al dinar commemoratiu de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar a
Terrassa, organitzat per l’Asociación Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de
Canjáyar, entitat que enguany celebra el seu 15è aniversari. Tindrà lloc al
Restaurant El Cultural (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol sala corresponent a la
Lliga de Tercera Divisió Cadet, que enfrontarà els equips CE González-Serra i Isur
Hnos. Sánchez FS. El partit es disputarà al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç (c/
del Castellsapera, 0).
A les 14 h:
El tinent d’alcalde Alfredo Vega assistirà, per delegació de l’alcalde, assistirà al dinar
de la Asociación Rociera Voces del Camino, amb motiu de la de la 45a Romería del
Rocío en Catalunya, organitzada per la Federación de Entidades de Cultura
Andaluza en Catalunya (FECAC). El dinar tindrà lloc a la caseta de l’entitat situada al
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recinte de la Romería, al Polígon Industrial de Can Petit, entre l’avinguda del Vallès i
l’avinguda de Font i Sagué.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “No et
vesteixis per sopar”, de Marc Camoletti, adaptada per El Social Teatre i dirigida per
Jaume Pérez. Dins del 10é Cicle de Teatre Escenes Locals, tindrà lloc al Teatre de
la Parròquia de Sant Cristòfor (pl. de Ca n’Anglada, 37).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, al concert de Boxets a la Nova Jazz
Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24), dins de la Temporada del Cicle Terrassa Música
Moderna. Boxets és un grup de rock cantat en català format l’any 1995 a Terrassa i
compta amb tres discs editats. La banda presenta el seu quart disc, el primer en
format acústic.
A les 0 h:
El tinent de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà al
Rosari de l’Aurora de la 45a Romería del Rocío en Catalunya, organitzada per la
Federación de Entidades de Cultura Andaluza en Catalunya (FECAC). El Rosari,
oficiat pel bisbe auxiliar de la Diòcesis de Terrassa, Salvador Cristau, i cantat pel cor
de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de la Pau de Barcelona, tindrà lloc al
recinte de la Romería, al Polígon Industrial de Can Petit, entre l’avinguda del Vallès i
l’avinguda de Font i Sagué.
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. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent” 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
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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).

Dilluns, 16 de maig

AGENDA
A les 9 h:
Terrassa Aposta per l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs 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 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 i en la
comunitat, es interessant obrir-lo el 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 18.15 h:
L’hora del conte: Story Time, activitat en anglès a càrrec de Tweed Idiomes i Julie
Hickin. Activitat adreçada a infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).

Dimarts, 17 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora de Salut, Maruja Rambla; rebrà una delegació de l’Associació Torneig
de Hockey Solidari presidida per la presidenta de l’entitat, Carmen Mas,
organitzadora del 8è Torneig de Hockey Solidari que es disputarà a les instal·lacions
de l’Atlètic Terrassa Hockey Club el proper 11 de juny. La delegació presentarà a
l’alcalde el Torneig i els projectes beneficiaris, que es canalitzaran a través d’entitats
que treballen a l’àmbit local de Terrassa amb la característica principal de tenir el
jovent com a destinatari de les seves accions. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís;
rebrà la directora de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, Mariona Torredemer; la
directora de l’Escola Lanaspa, Núria Altet; i el director de l’Institut Montserrat Roig,
George Peter Grayling; que li presentaran el premi Ensenyament Fundació Cercle
d’Economia 2016 pel projecte col·laboratiu dels tres centres a favor de la inclusió i
en pro de la diversitat que permet conviure alumnes d’educació especial i alumnes
d’educació tradicional. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera;
acompanyada del regidor de Serveis Socials, Noel Duque; de la regidora de
Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís; i de la regidora del Districte 2,
Lluïsa Melgares; visitarà la Mostra d’activitats formatives per a adults al Districte 2.2 i
lliurarà diplomes a les mares i pares que han fet formació a les escoles de la zona o
al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell. Les diferents formacions s’han
organitzat des del Pla Educatiu d’Entorn i el Pla Comunitari. La Mostra tindrà lloc al
Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de Salamanca , 35).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i el director artístic de Barcelona Clàssic Concert,
Joan Martínez Colàs, oferiran una roda de premsa per presentar la 1a edició del
projecte d’art comunitari Terrassa Street Art. Aquest projecte és una coproducció
entre el servei de Cultura de l’Ajuntament i Barcelona Clàssic Concert i neix amb el
propòsit d’utilitzar l’art com a eina d’integració i cohesió social, i fomentar la vivència
artística i la participació. La roda de premsa tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de
la Font Vella, 28).
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’Hora del conte, de
la Biblioteca del Districte 6, activitat adreçada a infants a partir de tres anys. Amb
motiu del Dia internacional contra l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, la companyia
Metromàtica explicarà “Contes tabú”, on es veuran reflectides situacions que tracten
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aquesta qüestió. L’activitat tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la presentació
de la 4a edició de l’European Mamis Hockey Festival, torneig amistós en el que
participen dones majors de 35 anys d’arreu d’Europa i de l’Argentina sense
experiència prèvia en l’hoquei. El torneig se celebrarà al Club Egara els dies 21 i 22
de maig. La presentació tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Terrassa Aposta per l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs 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:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per al canvi professional. Curs per
conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
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SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concurs de Poesia del BD6 (7a edició). Exposició dels
poemes i votació popular. Durant aquests dies, la BD6 exposarà els poemes de les
persones participants. Aquelles persones que ho desitgin, podran votar el poema
que més els ha agradat. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”. Espai de conversa en català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “La veritat sobre el cas Harry Quebert”
de Jöel Dicker, a càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 19 h:
Activitat del Servei de Relacions Europees i Internacionals: Cinema: “Die Fremde”,
de Feo Aladag, guanyadora del Premi LUX 2010. VOSE. Dintre del Cicle Cinema
Europeu. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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