Agenda

Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i diferents regidors assistiran a diversos actes de
les festes majors de Sant Pere Nord, Ca N’Anglada, Guadalhorce, La Cogullada i
Xúquer

Dissabte, 11 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
assistirà al 15è Torneig Europeu d’Escoles de Hockey, organitzat pel CD Terrassa
Hockey. El Torneig es disputarà del 10 al 12 de juliol a les instal·lacions del CD
Terrassa Hockey (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
participarà en el lliurament de premis de la 2a Copa Catalunya d’Halterofilia,
organitzada per la Federació Catalana d’Halterofília. L’acte tindrà lloc al Club de
Peses Terrassa (av. del Vallès, 453).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 20 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, participarà al lliurament del premis del
Campionat de Primavera en el marc de la Festa Major del barri de Ca N’Anglada.
L’acte tindrà lloc a la plaça de Ca N’Anglada.
Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al torneig de handbol 4x4 organitzat per
Handbol Terrassa al pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/
Badalona, 4)

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel Modernisme Industrial
terrassenc”. Punt de trobada: a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
Inclou: visita guiada, les entrades a la Masia Freixa, la Casa Museu Alegre de
Sagrera i el mNACTEC.
A les 21.30 h:
Activitats del Bau House: Com participen els i les joves a la teva ciutat? Projecció de
vídeos realitzats per joves d'Itàlia, Romania, França i de Terrassa, al voltant de la
temàtica sobre com participen els i les joves a la ciutat. Al Bau House (av. de
Jacquard, 1).
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Diumenge, 12 de juliol

AGENDA
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la final i participarà en el lliurament de
trofeus del Campionat d’Espanya Juvenil Femení de Waterpolo, que es disputa a les
instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n) del 10 al 12 de
juliol.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, assistirà a la ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla La Principal de
Terrassa, que es farà a la plaça del Primer de Maig dins de la programació “Som
Estiu!”, impulsada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament. Aquesta activitat està
organitzada pel Grup Sardanista Sant Pere, amb la col·laboració de l’Associació de
Veïns de Sant Pere Nord, Amunt i Crits i la Confederació Sardanista de Catalunya.

ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Entrada lliure. 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
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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 Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: Taller: “Fem un herbari de la
flora del bosc de Can Bonvilar”. Adreçat a infants de 6 a 12 anys. Al Centre
d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 21.30 h:
Som Estiu de Circ!: Combinat d’exalumnes de Rogelio Rivel de Barcelona. Veurem
disciplines de màstil, equilibris acrobàtics, trapezi fix i molt més. Tindrà lloc al Parc
de Sant Jordi.

Dilluns, 13 de juliol

AGENDA
A les 10.20 h:
El regidor de Joventut i lleure infantil, Noel Duque, participarà en l’Acte de Trobada
de Joves Europeus del projecte Intercities Mode On, on participen 32 joves d’entre
17 i 19 anys provinents d’Itàlia, França, Romania i Terrassa. El projecte Intercities
Mode On gira al voltant de la participació juvenil. L’objectiu de la proposta és
promoure una participació i ciutadania activa dels joves un cop acaben el període de
formació, mitjançant el coneixement del gran i divers teixit associatiu de la seva
ciutat i, posteriorment, compartint la seva experiència amb els joves participants a
l’intercanvi. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
De 9 a 14 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Passaport Art Noveau. “De viatge... per l’Europa
modernista”. Quarta destinació: Bèlgica. 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 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 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “La gestió del temps en l’entorn professional i l’empresa”, a càrrec d’Iñaki
Bustínduy, docent de l’EUNCET Business School. Formació adreçada a persones
empresàries i emprenedores amb l'objectiu de conèixer les claus per a una gestió
eficient del temps per aconseguir ser productius en la nostra feina. Tindrà lloc al
Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2015: “Fotografia i territori. La imatge com a eina de
creació”. Aquest curs proposa un apropament al llenguatge de la fotografia:
s’analitzen obres històriques i contemporànies i s’ofereix una metodologia d’anàlisi
d’imatges que permet contextualitzar la fotografia i reconèixer els seus valors
discursius. A càrrec d’Arola Valls. Activitat organitzada per la Universitat de
Barcelona en col·laboració amb el Servei d’Universitat i Societat del Coneixement.
Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).

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

