Agenda

Dissabte, 21 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del Cònsol
General del Japó a Barcelona, Hiroyuki Makiuchi visitarà l’empresa Nifco (c/ de Bosc
i Gimpera, 2) amb motiu del seu 15è aniversari. Nifco és un dels principals fabricants
mundials de components plàstics per a l’automòbil.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; i del regidor del Districte 6, Noel Duque;
participarà en l’acte d’inauguració de la Llar – Residència Can Tusell I de Prodis (c/
de Roig Ventura, 390, baixos).
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la celebració del Dia de la Comunidad de Castilla – La Mancha,
organitzada per l’Associació Cultural de Castilla – La Mancha de Terrassa. L’acte,
que tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1), comptarà amb una degustació de
“Migas”.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit
de futbol corresponent al Campionat de Segona Divisió Catalana – Grup 4, que
enfrontarà el CP San Cristóbal amb el CD Can Parellada. El partit es disputarà al
Camp Municipal de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
i de la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís; assistirà a la 3a Diada del Patrimoni,
organitzada per la colla castellera 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 precedit pel Ball de Gitanes de Terrassa. Tot seguit
hi haurà una exhibició de cultura popular a la plaça del Rector Homs amb la
participació dels Gegants i els Bastoners de l’Antic Poble de Sant Pere i a les 18.30
h està prevista una actuació castellera al recinte de la Seu d’Ègara a càrrec dels
Minyons de Terrassa i de les colles convidades Nens del Vendrell i Colla Vella dels
Xiquets de Valls.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Normalització
Lingüística i presidenta del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí,
Rosa Maria Ribera, assistirà a la Jornada central de la 2a Terregada de jocs, la
setmana del joc en català a Terrassa, que tindrà lloc de 12 a 20 h a la plaça del
Vapor Ventalló. La iniciativa neix en el marc de la campanya “I tu, jugues en català?”,
del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí que pretén, amb aquesta
iniciativa, potenciar l’ús de la llengua catalana en aquest àmbit i sector.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la 2a edició del Congrés
European Rainbow Cities que tindrà lloc a la Casa Milà (c/ de Provença, 261-265,
Barcelona). La segona edició del Congrés European Rainbow Cities es celebrarà els
propers 20 i 21 de maig del 2016 a Barcelona. En el marc de la commemoració del
Dia internacional Contra l’Homofòbia, aquest esdeveniment vol ser un espai de
trobada, debat i intercanvi en torn a les polítiques locals contra la LGBTIfòbia, en el
que participarà la regidoria LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa. L’organització del
congrés està liderada per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya,
amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
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A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
celebració del Dia del Comerç Just que se celebrarà durant tot el matí amb diverses
activitats al Mercat de la Independència (Raval de Montserrat, 41), com una
degustació gratuïta de productes de comerç just, una actuació musical a càrrec de la
Companyia Roger Canals, venda de productes, exhibició de l’exposició
“Cooperativisme en femení plural” i un taller de cuina. En la jornada hi prendran part
les entitats especialitzades en aquest àmbit, concretament Oxfam Intermón,
Alternativa 3 i Món Solidari. Aquesta jornada té com a objectiu difondre els valors
d’aquest comerç alternatiu i solidari que persegueix el desenvolupament dels pobles
i la lluita contra la pobresa. Concretament vol millorar l’accés al mercat dels
productors més desfavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional, que
potencien la consolidació de la pobresa i la desigualtat mundial.
A les 11 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la Diada de tècniques
amb els monitors i monitores de lleure que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 11 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, participarà en el
Lliurament de premis del XXXI Concurs Bíblic, organitzat per la Federació de
Cristians de Catalunya (Grup AVANT). L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Desfilada i
presentació dels equips de les jugadores participants en la 4a edició de l’European
Mami’s Hockey Festival, torneig organitzat pel Club Egara del 20 al 22 de maig a les
seves instal·lacions que comptarà amb la presència de més de 500 jugadores
provinents de diversos països. L’acte tindrà lloc al Camp nº 1 del Club Egara (c/ de
Jacint Badiella, 5).
A les 14 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Dinar de directives dels clubs de futbol
CP San Cristóbal i CD Can Parellada, que s’enfrontaran a les 17.15 h en partit
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corresponent al Campionat de Segona Divisió Catalana – Grup 4. El dinar tindrà lloc
al restaurant Mahayana (c/ de Sant Tomàs, 66).
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la presentació del Grup de
Show Aires Nuevos, que presentarà el seu espectacle a la plaça de la Cultura.
A les 17 h:
El regidor de Comunicació i Premsa, Jordi Flores, assistirà a la sessió de Cinema
infantil per a nadons que tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere 9).
A les 17 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Festa Infantil organitzada
per l’Esplai Grup de Colònies Ca n’Anglada i la Parròquia de Sant Cristòfor. La Festa
tindrà lloc a la plaça de Ca n’Anglada.
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Els Grans Quartets de
Saxofons”, a càrrec de l’Egara Saxofon Quartet. El concert dins de la Temporada de
Música a l’Auditori Municipal i del cicle Les Cambres de l’Auditori, tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21 h:
La regidora de LGTBIQ, Lluïsa Melgares, participarà en el lliurament dels Premis
LGTB Terrassa amb motiu del Dia Mundial contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la
Transfòbia, que commemora l’eliminació de l’homosexualitat de la llista de malalties
mentals per part de l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut, i que
premien entitats, institucions o empreses que hagin lluitat contra la LGTBIfòbia
durant el 2015 a la ciutat. L’acte, que comptarà amb un concert a càrrec de The
Wilde Sisterns, tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la jornada de portes obertes de la Seu
d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n) i al passi de l’audiovisual “Les pintures de la Seu
Episcopal. Segles V al VIII” produït pel Museu de Terrassa, i del vídeo promocional
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del documental “L’enigma de les pintures de la Seu d’Ègara”, d’Antoni Verdaguer. A
les 23 h, el regidor assistirà al concert “Diàlegs”, a càrrec de Judith Ortega (violí) i
Núria Padrós (violoncel), membres de l’Orquestra de Cambra Terrassa, 48, que
interpretaran obres de Corelli, Bach i Beethoven. Aquests actes formen part de la
12a edició de la Nit dels Museus, una iniciativa promoguda pel Consell d’Europa com
a complement del Dia Internacional dels Museus.
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:
100 anys del Cinema Catalunya: Cinema per a tots els públics. Tindrà lloc al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 11 h:
100 anys Cinema Catalunya: Visita guiada al centre de conservació de la Filmoteca.
Al Parc Audiovisual de Catalunya (Parc Audiovisual de Catalunya, 1, ctra. BV-1274,
km 1).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Tindrà a la Seu d’Ègara - Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs,
1).
A les 12 h:
Sons Clàssics: Concert inaugural a càrrec de l’Associació d’Amics de l’Òpera i la
Sarsuela de Terrassa. Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament
amb la col·laboració de l’Associació de venedors i venedores del Mercat del Triomf.
Tindrà lloc al Mercat de Sant Pere (pl. del Triomf, s/n).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “El calaix de l’artista”.
Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: Teatre: “Cuadros de amor y humor al fresco”, a
càrrec de la Compañía Nieles. Adaptació pròpia de José Luis Alonso de Santos,
dirigida per Manu Fuster. A la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant
Pere, 59).
A les 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Nits dels Museus
2016. Mercat d’artesans. Amb motiu de la Nit dels Museus, aquest any el CDMT
juntament amb el Gremi d’Artesans de Catalunya i un grup d’artesans de Terrassa,
muntaran a la primera planta del museu (a l’aula gran i la petita) les seves paradetes
amb una mostra dels seus treballs, que es podran adquirir. D’altra banda, l’artista
visual Irene Pérez Gil, mostrarà part del seu procés creatiu treballant en peces tèxtils
que s’exposaran al CDMT a finals d’any. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Nit dels Museus 2016.
Portes obertes a les exposicions. Continuant amb les activitats del Dia Internacional
dels Museu, el CDMT convida a visitar lliurement les seves exposicions. La “Joia del
Museu”, llibre de poesia japonesa del segle XIX il·lustrat amb figures vestides amb
sedes que porta per títol “Onna Kasen”, es podrà veure en una vitrina renovada de
l’exposició “Retalls d’ahir i d’avui” que es troba a la primera planta. Al segon pis s’hi
troba l’exposició “Tot plegat”, i a l’Espai Zero “Intimíssims. La roba interior
modernista”. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
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A les 19.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Nit dels Museu 2016.
“Secrets de Museu”. L’edició del Dia Internacional dels Museus d’aquest any està
dedicada al tema “Museus i Paisatges Culturals”. Amb “Secrets de Museu” es podrà
viatjar arreu del món a través dels teixits, de la mà de les col·laboradores del CDMT.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 19.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Nit dels Museu 2016.
Visita lliure al taller de Restauració. Obert a la nit per a tothom. Amb la guia de la
restauradora, es podran veure els diferents processos de restauració de peces tèxtils
autèntiques en les que s’està treballant en aquests moments. Tindrà lloc al Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 22 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Nit dels Museu 2016.
Teatre: “La dona de l’encarregat”, a càrrec de la Companyia8 de Terrassa. L’entrada
és lliure i les places limitades a l’aforament de la sala. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).

Diumenge, 22 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, donarà el tret de sortida de la 3a Pedalada Solidària Sanfilippo Barcelona.
La sortida i arribada tindrà lloc al Casal Cívic del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell,
s/n). La pedalada, en benefici de l’Associació Sanfilippo Barcelona, tindrà tres
recorreguts: 35 km, 20 km, i una modalitat infantil amb arribada al Llac Petit.
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A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la plantació d’arbres organitzada per
l’Associació Naturalista en Defensa de l’Arbre, amb la col·laboració de Voluntaris
Forestals Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa, que tindrà lloc a Can Candi.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Sessió Solidària Fotogràfica
organitzada per l’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Cultura Pràctica a l’Horta dels
Frares del Parc de Vallparadís. Els beneficis d’aquesta acció solidària es destinaran
a l’Hospital Sant Joan de Déu.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en el lliurament de premis de la I Cursa Open La Nova Electra,
organitzada per l’Escola La Nova Electra i l’AMPA La Nova Electra per celebrar la
primera promoció d’alumnes del centre. L’acte tindrà lloc al carrer del Periodista
Grané, davant de l’Escola.
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en el lliurament de reconeixements a les jugadores participants en la 4a
edició de l’European Mami’s Hockey Festival, torneig organitzat pel Club Egara del
20 al 22 de maig a les seves instal·lacions. L’acte tindrà lloc al Camp nº 1 del Club
Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la 5a Jornada del control de promoció en
categories cadet, juvenil i júnior, organitzada per la Unió Atlètica Terrassa. La
jornada tindrà lloc a les pistes d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 6).
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A les 14 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà, per delegació de l’alcalde, a
l’Arrossada Popular organitzada per l’Associació de Veïns de Can Palet, Dones amb
Iniciativa de Can Palet i el Club de la Gent Gran de Can Palet. L’acte tindrà lloc a la
sala d’actes del Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Remena nena”, en
homenatge al món de la revista, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48,
dirigida pel concertino director Quim Térmens i amb les veu d’Arnau Tordera i de
Jordi Domènech. El concert dins de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal i
del cicle OCT 48, tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle de circ
“Suite Vivace”, un recorregut per la història del circ i la seva música a càrrec del Circ
Pistolet i de la Banda de Terrassa, dirigida per Pol Pastor. L’espectacle tindrà lloc al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 270).
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
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).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: Teatre: “Caricaturas”, a càrrec de Kiut Teatre.
Direcció de Toni Lairisa. Al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura,
5).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Joan Miquel Oliver que presentarà el seu
tercer àlbum en solitari “Pegasus”. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, s/n).

Dilluns, 23 de maig

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà, acompanyat de la regidora de
Seguretat, Maruja Rambla, la reunió ordinària del Consell Municipal de Seguretat de
Terrassa, en què es presentarà la Memòria de Policia amb dades sobre Seguretat,
Trànsit i Convivència, el balanç de l’exercici 2015, el plantejament i calendari de
treball del Pla Local de Seguretat i es facilitarà informació sobre el Pla director de la
Policia Municipal. La reunió tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
L’acte serà obert als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs de carretoner/a. Tindrà lloc a l’Edifici Foment
(ctra. de Martorell, 95).
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 10 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Taller informatiu: “Transforma la teva
societat civil en cooperativa”, a càrrec de Perfecto Alonso, advocat i president de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 12h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el +60. “Setmana de
l’Hort”. Taller de jardineria i horticultura. En el marc de la Setmana del Medi Ambient
la BD2 celebra la “Setmana de l’Hort” amb una mostra de llibres i dos tallers. El taller
“Jardí de contes”, que duen a terme cada dimecres s’emmarca dins del projecte
“Terrassa ciutat amiga de les persones grans”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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
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comunitat, es interessant obrir-lo 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 16.30 h.
Activitats del Servei Polítiques de Gènere: “Rastres de sàndal”. La pel·lícula tracta el
tema de les adopcions internacionals. Dintre del Cicle Cinefòrum per la Igualtat
2016. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Nacuts per Llegir: Xerrada: “Consells per a una bona alimentació”, a càrrec de Laura
Hernández. Adreçat a famílies amb infants. Tindrà a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats del Servei Jove: Berenem i Xerrem: Taller de teatre amb Estereorum’s. A
càrrec del Districte Jove. Sessió participativa d’intercanvi, sensibilització i presa de
consciència sobre temes d’actualitat per a joves a partir de catorze anys. Amb el
suport dels educadors de Càritas i l’Espai Bit. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
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