Agenda

Dissabte, 20 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius i respectives
regidors i regidores de Districte, assistirà a diferents actes organitzats amb motiu de
la celebració de les festes majors dels barris de Torre-sana, Egara, Roc Blanc i de
l’Antic Poble de Sant Pere.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor del Districte 1, Alfredo Vega, assistirà a la Tómbola organitzada per l’AV
de l’Antic Poble de Sant Pere amb motiu de la Festa Major de l’Antic Poble de Sant
Pere. Tindrà lloc a la plaça de la Font del Comú.
A les 19 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà al concert “Cordes de cambra. Les
altres cambres de l’Auditori”, corresponent al 7è Cicle Sons Clàssics, organitzat pel
Servei de Cultura de l’Ajuntament. El recital anirà a càrrec dels quartets Harps and
Company i Quartet de les Bruixes, de l’Escola Municipal de Música - Conservatori de
Terrassa, dins del Cicle Música a Escena. Dos quartets de cambra ben diferents: un
quartet d’arpes i un quartet de corda. Tindrà lloc al Casal Cívic del Segle XX (pl. del
Segle XX, 11).
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A les 22 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà al Sopar de Festa Major organitzat
per l’Associació de Veïns d’Egara amb motiu de la Festa Major del barri. L’acte tindrà
lloc a la plaça de la Immaculada.
ALTRES ACTIVITATS
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).
De 10 a 20 h:
7è Cicle Sons Clàssics: “El Maria Canals porta cua”. Jornada de piano lliure Concurs
Maria Canals. Podrem gaudir d'una jornada de piano lliure al carrer, organitzada
conjuntament amb els prestigiós concurs. Tindrà lloc al Raval de Montserrat.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes del món”. A càrrec d’Explica’m
un conte. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme i Promoció Exterior: Blogtrip organitzar per a l’editor
del blog de viatges italià Il Reporter: www.ilreporter.com/blog/, un dels 10 blogs més
influents a Itàlia, que rep més de 30.000 visites mensuals i ha estat escollit com el
millor blog de viatges per Lonely Planet. A les 12 h s’iniciarà un itinerari industrial i
modernista a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Quatre caixes i un
univers. Per 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:
Activitats del BaumannLab: #D6 Prèvia. 6a edició de La Descomunal. Aquesta
vegada, la celebració girarà al voltant de l’art i la política. Com es relacionen? Com
conflueixen? Els organitzadors, membres pertanyents del Casal Atzur, volen crear
un espai dinàmic al voltant d’aquest tema on cada artista que hi participi hi exposi la
seva interpretació i on, per descomptat i com sempre, el públic pugui opinar i
manifestar-se. A diferència d’altres edicions, aquesta serà una Descomunal moguda,
ja que constarà d’un recorregut per la ciutat. Després de llegir un manifest de
presentació a la plaça del Progrès, començarà aquesta petita excursió pels carrers
de Terrassa. Parades al carrer de les Parres, al carrer de la Palla, a la plaça del
Vapor Ventalló, al carrer de Sant Cristòfol, al passeig del Compte d’Ègara i a la Casa
Baumann. A cadascun d’aquests llocs hi trobarem obra, instal·lacions, recitals,
música o teatre per part dels artistes convidats. A mida que anem caminant, a banda
de trobar-nos amb les presentacions dels participants, amb el seu art i amb alguna
sorpresa més pel trajecte, es farà un debat dividit en tres parts sempre entorn al
tema central: Existeix l’art sense política? Tot art és polític? Hauríem de separar
ambdós termes o viuen condemnats a dependre l’un de l’altre? Lloc de trobada:
plaça del Progrés.
A les 21 i a les 22.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “#7sins (Set Pecats)”, a càrrec de
Mònica Lao i Jorge Flores, Dr. Flo. Dins del Cicle “Les altres cambres de l’Auditori”.
Espectacle de música, dansa, vídeo i performance. Amb motiu del Dia Internacional
de la Música. A l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 21 de juny

AGENDA
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà i participarà en el lliurament de premis
del XXVII Trofeu Ciutat de Terrassa de tir amb arc, 4a tirada de la Lliga Nacional
Postal i 4a tirada de la Lliga Catalana, en la modalitat d’aire lliure. L’acte tindrà lloc a
l’Estadi Municipal de la Zona Esportiva de Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
A les 13.30 h:
El regidor del Districte 1, Alfredo Vega, assistirà al Vermut de Festa Major organitzat
per l’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere amb motiu de la Festa Major
del Barri. Tindrà lloc a la plaça de la Font del Comú.
A les 14 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Paella Popular organitzada
amb motiu de la Festa Major del barri de Torre-sana per l’Associació de Veïns de
Torre-sana. L’acte tindrà lloc a la Zona de Picnic de Torre-sana (c/ d’Àlaba amb
Guipúscoa).
A les 14 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la Paella Popular organitzada
amb motiu de la Festa Major del barri del Roc Blanc per l’Associació de Veïns de
Roc Blanc. Tindrà lloc a la plaça del Roc Blanc.
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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. Per últim, es podrà visitar l’exposició: “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que
es mouen amb tu”, que té per objectiu explicar al públic la presència, importància i
tecnologia dels elements tèxtils que intervenen en un cotxe, i remarcar la recerca
permanent que es fa sobre el tema i les empreses que hi treballen. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Taller: “Els titelles del conte de
l’inspector Teixò. Activitat adreçada a infants de quatre a nou anys. A càrrec de
monitors i monitores d’educació ambiental del Centre d’Informació Ambiental
Bonvilar. Tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de
Can Bonvilar, 40).
D’11.30 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Taller per adults:
“Un cotxe enlluernador”. Taller gratuït per a adults programat com una activitat de
divulgació en el marc de l’exposició “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que es mouen amb
tu”. En primer lloc, coneixerem el conjunt de tèxtils que formen part d’un automòbil i
després centrarem l’atenció en els Smart Textiles, els teixits intel·ligents que
trobarem en el cotxe del futur. Més tard, els participants podran crear un circuit
electrònic en un teixit de tapisseria reciclat, utilitzant tinta conductora, leds, velcro
conductor i bateries de pila. El taller anirà a càrrec de Moisès Moron, del Centre
Tecnològic LEITAT. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “El pacient de la 308”, a càrrec
d’alumnes de Teatre de l’Institut Torre del Palau. Recorregut per alguns dels
musicals més coneguts de Broadway. Dins del XXVIII Cicle de Concerts del
Conservatori de Terrassa. Amb motiu del Dia Internacional de la Música. A l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 19 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Miquel Farré, piano. Recital d’un dels
pianistes més destacats de la seva generació i un nom de prestigi dins del panorama
concertístic actual. Dins del Cicle les Cambres de l’Auditori. Amb motiu del Dia
Internacional de la Música. A l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
7è Cicle Sons Clàssics: “Llums i ombres”, a càrrec d’Ensemble A Tres (Georgina
Márquez, dansa; Juan M. Cuellar, guitarra; i Andrés Gil, piano. Espectacle de fusió
entre un concert de música i un recital de dansa clàssica espanyola. Un recorregut
singular per quatre segles de música catalana, espanyola i americana, acompanyats
per les castanyoles, la guitarra, el piano i la dansa. Un concert entre la il·lustració, el
modernisme, el romanticisme i el mestissatge americà. A Tres és una formació
integrada per artistes professionals que des de la seva fundació l’any 2006 han
realitzat nombrosos concerts per auditoris, teatres i sales de concert dins de festivals
d’arreu de Catalunya i Espanya. Tindrà lloc al Casal Cívic Municipal President Macià
(rbla. de Francesc Macià, 189).
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Dilluns, 22 de juny

AGENDA
A les 11 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
del regidor d’Esports, Alfredo Vega, i del regidor de Joventut i lleure infantil, Noel
Duque, oferirà una roda de premsa per presentar la Festa Major de Terrassa 2015. A
l’acte intervindrà també el director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa,
Gabriel Verderi, i la persona autora de la identitat gràfica de la Festa Major, que és
estudiant d’aquest centre. L’acte, que tindrà lloc al Raval de Montserrat, davant de
l’Edifici Consistorial, comptarà amb la presència de representants de les entitats
socials, culturals i esportives de la ciutat que participen en la Festa Major.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Ribera, presidirà l’acte de cloenda del Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar
d’Arts Gràfiques i Serigrafia de l’Escola Municipal La Llar. El Programa de Formació i
Inserció està finançat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Enguany, juntament amb la Diputació de
Barcelona, s’ha organitzat l’acte de reconeixement a les empreses que han
col·laborat per acollir alumnat en pràctiques. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
De 9 a 14 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Passaport Art Noveau. “De viatge... per l’Europa
modernista”. Primera destinació: França. Taller per a infants de 4 a 12 anys.
T'agrada viatjar? Vols conèixer nous països? Saps quines llengües s'hi parlen? Has
provat mai els seus plats típics? Coneixes els monuments més importants? Saps
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que a moltes ciutats d'arreu del món tenen obres modernistes? Doncs aquest estiu,
prepara les maletes, agafa el passaport i vine al Museu de Terrassa. Us podeu
apuntar en franges de dos, tres dies o una setmana sencera. Tindrà lloc a la Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Crea el teu CV”, a càrrec de
personal tècnic del Servei d’Ocupació. El currículum és l'eina bàsica de recerca de
feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts forts i organitzar les
dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Curs d’economia social i
cooperativa. Mòdul 1: “Gestió social cooperativa”. A càrrec d’Anna Arisa, diplomada
en Treball Social, experta en cooperativisme i gestió societària, i docent d’Aposta,
SCCL. Tindrà lloc a la Sala 5 de l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs de correu electrònic. Adreçat a persones que volen
iniciar-se al món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
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: “L’Elmer se’n va de vacances”. Presentació de les
novetats literàries infantils presentades de la mà d’Elmer, l’elefant mascota de la
BD3. A la sala infantil de la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: El gust per llegir, a càrrec de Teresa Martí. Activitat per a
infants per descobrir contes tradicionals. A la sala infantil de la Biblioteca del Districte
3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Intel·ligència emocional i alimentació
conscient”. A càrrec d’Ana Maria Rodríguez, psicòloga especialista en intel·ligència
emocional, i Christian Coc, xef. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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