Agenda

Dissabte, 28 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius regidors i regidores
de Districte, visitarà diverses activitats programades amb motiu de les festes majors
dels barris de Ca n’Aurell; Sant Pere; les Arenes, la Grípia i Can Montllor; el Pla del
Bonaire; i Segle XX.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Mercat de les Puces, organitzat per l’associació de comerciants Ca
n’Aurell Comerç i Serveis, on es podran trobar comerços, articles de segona mà i
artesania. Les parades estaran repartides pel parc de Sant Jordi, al voltant de la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Fira Esplay, que se celebrarà els dies 28 i 29 de maig al Recinte Firal
de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265), dedicada al món de les figuretes
Playmobil.
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A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Campionat de Catalunya de
Crononogimcana de les categories aleví i infantil, organitzat pel Club Ciclista Ca
n’Anglada. La sortida es farà des del pàrquing del Decathlon (Centre Comercial Parc
Vallès, av. del Tèxtil, 1).
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la 7a Trobada de Minihandbol Ciutat de
Terrassa, organitzada pel club Handbol Ègara al Pavelló de l’Escola Vedruna Vall (c/
del Col·legi, 9).
A les 16 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a l’acte de cloenda del curs
2015/2016 organitzat per l’Associació Catalana per a l’Amistat i el Futur de Terrassa.
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la 7a Trobada Internacional de
Capoeira, organitzada per la Casa do Brasil a Terrassa, que tindrà lloc a la carpa del
Torrent de la Font d’en Sagrera, al parc de Vallparadís.
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis a les escoles
participants al 23è Torneig Final de Temporada 12 h de Bàsquet organitzat per El
Social Bàsquet a les seves instal·lacions (c/ de la Font Vella, 40).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la cloenda dels cursos de ball de
sardanes organitzats per l’Agrupació Sardanista ASERT i participarà en el lliurament
de diplomes als participants del curs, que té l’objectiu de promocionar el ball de la
sardana. L’acte, que comptarà amb una audició i ball de sardanes amb la
participació de la Cobla Ciutat de Terrassa, tindrà lloc al Raval de Montserrat.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Pel maig, cants a raig!”, a
càrrec de la Coral Rossinyol de Terrassa, dirigida per Gerard Farreras i Carles
Llongueras, i de la Coral Cucut, dirigida per Laura Corredor, amb l’acompanyament
al piano de Montserrat Solé. Dins del Cicle Músiques del Cor i de la Temporada de
música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (ps.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, i
el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistiran a la celebració del 50è
aniversari i a la inauguració dels locals del Centre d’Esplai Infantil Can Palet (c/ de
Colom, 129).
A les 19.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de semifinals de la Lliga Catalana
de Corfbol, que enfrontarà els equips CK Assessoria Vallparadís i CK Castellbisbal.
El partit es disputarà al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç (c/ del Castellsapera,
7).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en el lliurament de records a les
persones participants en la Trobada de Gegants de la 5a Diada Antoni Messeguer i
en la Trobada de Gegants d’Escola 2016, organitzada pels Geganters de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 22.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del trio de blues Johnny Big
Stone & The Blues Workers, que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, s/n).
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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 la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc. Tindrà lloc a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: III Cicle de Cultura medieval. Visita a la Torre del
Palau. 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 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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: Teatre: “L’altre casament, de Carmen Resino”,
a càrrec del Grup Egar Show i dirigida per Marta Frauca. Tindrà lloc al Casal de Can
Boada (c/ Joan d’Àustria, 11).
A les 19 h:
8é Cicle de Sons Clàssics: “Històries de Tumbuktú”, a càrrec d’Arcattia Collage.
Adreçat a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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Diumenge, 29 de maig

AGENDA
A les 12 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Missa de Celebració del
50è aniversari de la inauguració dels locals del Centre d’Esplai Infantil Can Palet. La
Missa tindrà lloc a la Parròquia de Sant Josep (c/ de Colom, 231).
A les 13 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de la Primavera
organitzada per l’Associació de Veïns “Les Torres” de Can Parellada i per
l’Associació de Veïns de Can Parellada. La Festa tindrà lloc a la plaça de Joan
Santamaria.
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà i participarà en el lliurament de trofeus del
28è Trofeu Ciutat de Terrassa de Tir amb Arc organitzat pel Club Arquers Terrassa a
la Zona Olímpica Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).

A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Degustació de “migas” i “rosquillas”
de la Hermandad Andaluza de San Sebastián de Fiñana en Terrassa, dins de la 5a
Festa de la Primavera en honor de Sant Isidre organitzada per l’Hermandad. L’acte
tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert a càrrec de la Coral Nova
Ègara, amb la col·laboració de la Coral Juvenil de l’Escola Municipal de Música
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Victòria del Àngels de Sant Cugat, del Cor Vine i de la Jove Orquestra de Sant
Cugat. Dins del Cicle Músiques del Cor i de la Temporada de Música a l’Auditori.
Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la Missa
de celebració del Corpus Christi, presidida pel bisbe auxiliar Salvador Cristau, que
tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit. Posteriorment, tindrà lloc la processió amb
el Santíssim per la plaça Vella i els carrers de Gavatxons, Sant Pere, Cardaire, Font
Vella i retorn a la plaça Vella, acompanyada per la Capella de Música de la Catedral
durant el seu recorregut.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la sessió de les Bucs Sessions, banc
de proves per a grups residents als Bucs Baumann. La sessió comptarà amb un
concert a càrrec del grup La Gata Zen i Soap Dolls. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 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.
A les 10 h:
Activitats de cap de setmana del CIAB: “Caminades suaus”. L’Ajuntament de
Terrassa, a través del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, proposa un variat
programa d’activitats de cap de setmana al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(CIAB) i l’Anella Verda per a la temporada 2016. Aquesta activitat s’adreça a públic
en general i consisteix en una caminada suau i assequible a tothom d’una hora de
durada acompanyats d’un monitor especialitzat. A càrrec del Servei de Salut i
Comunitat de l’Ajuntament. Cal presentar-se al CIAB (Camí dels Plans de Bonvilar,
40).
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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). “Intímissims. La roba
interior modernista” és una petita mostra de roba interior de l’època amb peces
tèxtils i altres objecte que provenen de les col·leccions conservades al CDMT. Al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
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 12.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Teixits medievals del
CDMT: quins són i com els restaurem. El III Cicle de Cultura Medieval, impulsat per
l’Ajuntament de Terrassa, vol donar a conèixer tota la riquesa i diversitat d’aquest
període històric, que abasta el segle IV al segle XV. Dins el programa d’activitats del
Cicle, el CDMT hi participa amb dues activitats gratuïtes. La primera s’adreça al
públic adult i amb una xerrada sobre els teixits medievals que es conserven al
CDMT. La segona es tracta d’una visita al Taller de Restauració on veureu quines
tècniques s’utilitzen quan es treballa sobre aquests teixits. L’activitat anirà a càrrec
de la nostra documentalista Sílvia Saladrigas i de la cap de Taller de Restauració,
Elisabet Cerdà. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
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Dilluns, 30 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, rebrà el
director de Relacions Externes i RRHH del Grup Carrefour a Espanya, Arturo
Molinero, que li detallarà els plans de futur del Grup a la ciutat. La reunió tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania,
Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, es reunirà amb Fabián
Mohedano, autor del llibre “Posem-nos a l’hora. 100 motius per a la Reforma
Horària”, i diputat al Parlament de Catalunya. A la reunió també hi assistirà el
sociòleg Salvador Cardús, que presentarà l’acte posterior de presentació del llibre,
que es farà a la Masia Freixa. Aquest acte està inscrit en el marc de la Setmana
dels Horaris 2016 i promogut pel Programa d’Usos del Temps de l’Ajuntament de
Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de lliurament de diplomes a
les famílies participants al programa “Nascuts per llegir”, un projecte de la BCT
Xarxa en col·laboració amb els Centres d’Atenció Primària de la ciutat orientat a
famílies amb infants fins a tres anys d’edat. El programa Nascuts per llegir (NPL) té
per objectiu involucrar la comunitat que té cura dels infants en la missió de promoure
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el gust per la lectura des del primer any de vida i fins als tres anys, creant un vincle
afectiu entre pares i fills a partir del llibre. L’objectiu és el de potenciar el
desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants, prenent la lectura com un
vehicle fonamental per al seu creixement integral. L’acte, que comptarà amb
l’actuació de Miqui Giménez i el seu espectalces “Danses i cançons per a minyones i
minyons”, tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
participarà, per delegació de l’alcalde, en la presentació del llibre “Posem-nos a
l’hora. 100 motius per a la Reforma Horària”, de Fabián Mohedano. L’acte, inscrit en
el marc de la Setmana dels Horaris 2016 i promogut pel Programa d’Usos del Temps
de l’Ajuntament de Terrassa, serà presentat pel sociòleg Salvador Cardús i comptarà
amb la presència de l’autor. Tindrà lloc a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Màrqueting Personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 12 h:
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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 16.30 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 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:
Nacuts per Llegir: Cloenda NPL: “Danses i cançons per a minyones i minyons”, a
càrrec de Miqui Giménez. Lliurament de diplomes. Activitat adreçada a famílies amb
infants. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.15 h:
L’hora del Conte: Story Time, a càrrec de Tweed Idiomes. Activitat adreçada a
infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Setmana de la Natura 2016. Projecció del documental
“Les nostres energies”, a càrrec de Miquel Carrillo, consultor i president de la
Federación Española de Ingeniería sin Fronteras. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

A les 19.30:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: 25a Setmana del Medi Ambient.
Cinema - Fòrum ambiental. Projecció de la pel·lícula: “Hijos de la Tierra”, a càrrec
dels directors d’Axel O’Mill i Patxi Uriz. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
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