Agenda

Dissabte, 6 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà diverses activitats de les
festes majors dels barris de Can Boada, les Carbonelles i les Arenes, que se
celebren aquest cap de setmana.
Al llarg del matí:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora en
funcions de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà a la 12a Fira
d’Entitats per a la Igualtat, organitzada, al Raval de Montserrat, per la Regidoria de
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament. La Fira, dedicada enguany a la promoció de la
coresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura, comptarà amb estands
d’associacions de dones, partits polítics, sindicats i altres entitats. També hi trobarem
un Espai Infantil amb jocs sobredimensionats per a infants a partir de tres anys i amb
una “Bàscula de la Coresponsabilitat”, per conèixer el grau de coresponsabilitat
personal “pesant” les tasques de cura domèstiques que fem en el nostre dia a dia.
Tancarà la Fira la colla castellera dels Minyons de Terrassa. L’horari serà d’11 a 14 h
i de 17 a 19.30 h.
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A les 12 h:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor en funcions
d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la 7a edició del Torneig Hockey Solidari que se
celebrarà el pròxim 6 de juny a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa Hockey,
a Les Pedritxes (ctra. de Terrassa a Talamanca, 6). Aquest torneig està organitzat
per l’Associació Torneig Hockey Solidari, sense ànim de lucre, formada per membres
dels quatre clubs d’hoquei de Terrassa: Club Egara, Atlètic Terrassa Hockey Club,
Club Deportiu Terrassa Hockey i Línia 22. Enguany, els beneficis del Torneig es
destinaran a projectes amb la característica principal de tenir joves com a persones
destinatàries. Les associacions de l’àmbit local de Terrassa que porten a terme
aquests projectes són: l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida – ACAU, l’Esplai La
Fàbrica de Can Tusell, L’Escola d’Educació Especial Crespinell, i l’Eina Cooperativa,
que treballa per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia
El tinent d’alcalde en funcions de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, assistirà al Pintat de les parets del mur de l’Hort urbà de Plantem-nos,
que es farà de 10 a 20 h dins de les activitats de la 24a Setmana del Medi Ambient.
L’exterior es pintarà en base al projecte “La casa de l’hortolà urbà” del col·lectiu
Fentlamà, guanyador de la beca Grafiti Invaders de la Casa Baumann. L’interior
anirà a càrrec del projecte col·lectiu “La Lluna i l’hort”, de l’Agrupament Escolta i
Guia Torrent de les Bruixes. L’acte coincideix amb el 5è aniversari de l’associació
Plantem-nos. Tindrà lloc a l’Hort urbà de Plantem-nos (c/ de Montserrat, 155).
A les 10 h:
La regidora en funcions de Salut, Núria Riera, visitarà el Mercat Ecològic i de
Proximitat que, com cada primer dissabte de mes, se celebra al passeig del Vapor
Gran. El mercat obre de 10 del matí a 8 del vespre de manera ininterrompuda. El
mercat està organitzat per l’Associació d’Amics del Vapor Gran i Plaça Nova.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde en funcions de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, i la regidora en funcions d’Educació, Elena Dinarès, assistiran a la
Festa de les Escoles Bressol Municipals en commemoració dels seus 50 anys
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d’història que tindrà lloc a la plaça del Vapor Ventalló. L’acte comptarà, entre d’altres
activitats, amb les actuacions del grup d’animació Grimpallaunes, del Grup de
Flamenc Alcalà la Real i Comarca i del Grup de petits i petites de Capoeira Brasil
“Contra Mestre Semente”.
A les 11 h:
La regidora en funcions de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la
projecció de la pel·lícula “El lince perdido”, dels directors Raúl García i Manuel
Sicilia. Cinema ambiental infantil emmarcat en la 24a Setmana del Medi Ambient.
Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 12 h:
El regidor en funcions Pedro Domínguez, assistirà a la celebració del 20è aniversari
del Casal de Gent Gran de Sant Llorenç. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de
Sant Llorenç (c/ del Montcau, 15).
A les 20 h:
La regidora en funcions del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la IV Festa
Solidària organitzada pel Grup de Colònies de Ca n’Anglada a la seva seu (pl. de Ca
n’Anglada, s/n). La Festa comptarà amb les actuacions de l’Escola de Dansa del
Ventre Monica Maât, el Centro Andaluz Nueva Carteya, l’Escola de Cant Singing
Voices Scholl, La Flor del Otro i Desaires. També es podrà participar en una tómbola
solidària i es podrà veure la final de la Champions League que enfrontarà la
Juventus i el FC Barcelona.
ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Tram de Terrassa a Vacarisses del camí de Sant
Jaume de Catalunya (14 km). Excursió matinal que ens permet seguir el tram del
Camí de Sant Jaume per Catalunya que uneix les poblacions de Terrassa i
Vacarisses. Activitat organitzada per Excursionistes.cat, Associació Catalana per a
l’Estudi i la Protecció d’Antics Camins i Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa.
Aquest traçat també és conegut com Camí Romeu a Montserrat. Sortida de la plaça
Vella.
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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).
D’11 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: El Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa hi
serà present a l’XI edició de la Fira Modernista de Barcelona promocionant la ruta
“Un tastet pel patrimoni Industrial i Modernista” i les visites guiades a la Masia
Freixa. També s’oferirà informació i publicacions del patrimoni terrassenc. És la
primera vegada que l’Ajuntament de Terrassa hi participa a la Fira Modernista amb
un estand propi amb la intenció d’intensificar la promoció i la comercialització dels
productes turístics de la ciutat. L’estand del Servei de Turisme estarà instal·lat al cor
de l’eixample barceloní, concretament al carrer de Girona, entre els carrers de
València i de Mallorca.

Diumenge, 7 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora en
funcions de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la “Festa del Medi
Ambient”, emmarcada en la 24a Setmana del Medi Ambient. La Festa comptarà amb
tallers, jocs, l’animació del grup Andreu i Cia i moltes més activitats. També hi haurà
punts d’informació, material de diverses entitats i la Fira “Activa’t pel Medi Ambient
2015”. Activitat organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa al Parc de Vallparadís (Hortes dels Frares), d’11 a 14 h.
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A les 11 h:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde en
funcions de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i de la
regidora en funcions d’Educació, Elena Dinarès; assistirà a la 10a Distrobada,
organitzada per la Coordinadora Capaç. Aquesta trobada lúdica anual d’infants i
joves de les Escoles d’Educació Especial de la ciutat i les seves famílies inclourà: la
4a Mostra d’Oci Adaptat, jocs, gimcana, tallers, samarretes, tómbola de regals,
animació infantil, actuacions musicals, bicicletes adaptades, exhibicions de ball, una
exposició sobre els 10 anys de la Distrobada, una paella popular i un concert de
Gospel. Tindrà lloc a la Muntanyeta del Parc de Vallparadís, d’11 a 17 h.
A les 12.45 h:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora en
funcions del Districte 4, Josefina Soler, farà el lliurament de medalles i trofeus del
XIV Campionat la Cogullada de tècniques i “pumses” infantil de taekwondo,
organitzat per l’AV de la Cogullada. En aquest campionat hi participen 15 clubs
federats d’arreu de Catalunya amb nens i nenes d’una franja d’edat que va dels 7 als
14 anys. L’acte tindrà lloc a l’Equipament Socioesportiu la Cogullada (av. de Joaquim
de Sagrera, 15).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora en funcions del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la 17a edició de
la Festa del Soci, organitzada per l’AV de Ca n’Anglada, que se celebrarà a la plaça
de Ca n’Anglada.
A les 18 h:
La regidora en funcions del Districte 4, Josefina Soler, assistirà a la representació
d’una doble funció teatral a càrrec de la Companyia 8 i el Grup de la Maurina, dins
dels actes de celebració de la Festa Major del barri de Ca n’Aurell. L’acte tindrà lloc
a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
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).
D’11 a 14 h:
Activitats del Servei de Turisme: El Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa hi
serà present a l’XI edició de la Fira Modernista de Barcelona promocionant la ruta
“Un tastet pel patrimoni Industrial i Modernista” i les visites guiades a la Masia
Freixa. També s’oferirà informació i publicacions del patrimoni terrassenc. És la
primera vegada que l’Ajuntament de Terrassa hi participa a la Fira Modernista amb
un estand propi amb la intenció d’intensificar la promoció i la comercialització dels
productes turístics de la ciutat. L’estand del Servei de Turisme estarà instal·lat al cor
de l’eixample barceloní, concretament al carrer de Girona, entre els carrers de
València i de Mallorca.
D’11.30 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Conte i taller:
“Cotxe a propulsió amb materials reciclats”. Al 2015, el cicle Diumenges al Museu es
renova per oferir-vos un altre format d’activitats mensuals gratuïtes que tindran
gairebé sempre com a eix central les diverses exposicions temporals que el CDMT
acollirà al llarg de l’any. Les activitats del primer diumenge de mes, com sempre,
estan dirigides a famílies amb nens i nenes que vulguin gaudir d’una estona d’oci
enriquidor i creatiu en un entorn cultural on el protagonista és el teixit. En aquesta
ocasió la mestra Rosa Maria Iglesias ens porta un conte i un taller on els
protagonistes són els cotxes. Descobrirem els teixits que estan presents als
automòbils, tant els més visibles dels seients o del sostre interior com els que
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s’amaguen a dins de peces com les rodes, els cables, etc. Per poder realitzar el
taller cal que cada nen o nena porti quatre taps grans de plàstic com els de garrafa.
Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Alla Siciliana”, de Paola Veschi, dirigida per
Teresa Sànchez. Comèdia per a més grans de set anys a càrrec de Pisanes i Cia.
Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració del Club de la Gent Gran de Can Palet, l’AV de Can Palet i el Grup de
Dones amb Iniciativa. Al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “La Canterina”, de Joseph Haydn. A
càrrec del Taller d’Òpera de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa. Dins del XXVIII Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. A
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 8 de juny

AGENDA
A les 12 h:
El regidor en funcions d’Esports, Alfredo Vega, presentarà en roda de premsa la
Guia de l’Esport, publicació que s’editarà aquest mes de juny gràcies a la
col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i la cadena d’establiments esportius
Decathlon. La Guia de l’Esport recull tota la informació de les possibilitats de pràctica
esportiva que es troben a la nostra ciutat: instal·lacions, entitats i modalitats
esportives. Aquesta publicació es distribuirà pels diferents equipaments municipals
(equipaments cívics, dependències i serveis municipals, equipaments esportius...) i
està finançada al 100% per Decathlon. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de
la Font Vella, 28).
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A les 18.30 h:
La regidora en funcions de Turisme, Teresa Casals, assistirà a la presentació del vi
Martialis 2014, elaborat pel Celler de Can Morral del Molí. Es tracta de la cinquena
anyada del Martialis Blanc, elaborat amb varietat macabeu provinent de ceps de 60
anys, i de la primera del Martialis vermell, un vi provinent d’una vinya de ceps de 80
anys de les varietats sumoll i xarel·lo. També es presentaran les dues propostes de
vins joves del Celler Can Morral del Molí, El Quico i La Quica, i la nova imatge dels
Clàssics Penedès Morral. L’acte tindrà lloc a Can Morral del Molí, masia mare de les
vinyes (ctra. d’Olesa, s/n, a cavall entre el poble d’Ullastrell i Santa Maria de Vilalba
(Abrera).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Taller de les intel·ligències”, a càrrec
de Maria Navarrete. Activitat per a joves menors de 18 anys. A la Baumann Oficina
Jove (av. de Jacquard, 1).
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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 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Taller de cuina d’aprofitament, receptes per aprofitar
el menjar. Activitat organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat amb la
col·laboració del Consorci de Residus del Vallès Occidental A l’Escola Municipal de
la Llar (c/ de Sant Isidre, 1).
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