Agenda

Dissabte, 19 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major del
barri del Torrent d’en Pere Parres.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, juntament amb Enrique Rodríguez,
secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental – Catalunya Central; i
amb Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya;
en l’acte de descobriment del monòlit que commemora els 50 anys del sindicat
Comissions Obreres a Terrassa. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, tindrà lloc al
passeig de les Lletres.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, juntament amb Enrique Rodríguez,
secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental – Catalunya Central; i
amb Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya;
en la 2a Diada del Treball Digne del sindicat Comissions Obreres de Catalunya i en
la Celebració dels 50 anys de Comissions Obreres a Terrassa. L’acte, al que també
assistirà el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper, tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, saludarà les persones assistents a la Missa de
les Hermandades Rocieras de Catalunya, organitzada per la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC) i oficiada pel Bisbe de
Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. L’acte tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit
(plaça Vella).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyarà els cercaviles amb motiu de la
celebració dels actes de Terrassa 30a Ciutat Gegantera 2015. Els cercaviles sortiran
del Parc de Sant Jordi a les 18 h i finalitzaran al Parc dels Catalans.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la 32a Diada Sardanista i 43è Aplec
de Terrassa, actes organitzats per la Federació Sardanista de Catalunya a la plaça
Vella.
A les 22 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de membres de la Corporació
Local, assistirà al Castell de Focs amb motiu de la celebració dels actes de Terrassa
30a Ciutat Gegantera 2015. L’acte tindrà lloc a l’avinguda de l’Abat Marcet, amb
l’avinguda de Josep Tarradellas.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de Primera Catalana que enfrontarà
els equips de bàsquet SFERIC Terrassa Aplidium i CB Prat 1. El partit es disputarà
al Pavelló de l’SFERIC (c/ de Faraday, 33-41).
A les 20 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la lectura del Pregó d’inici de la
Festa Major del barri del Torrent d’en Pere Parres, a càrrec d’Àngel Cos, i a la
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Botifarrada posterior organitzada per l’Associació de Veïns del Torrent d’en Pere
Parres. L’acte tindrà lloc a la plaça de Cirici i Pellicer.
A les 20 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà a la final del concurs “Tú sí que
vales, Terrassa!” organitzat per Flamencología Asociación Cultural Andaluza Nuevos
Aires del Camino i l’Associació de Veïns de Can Palet II. L’acte tindrà lloc a les
Pistes Poliesportives de Can Palet II (c/ del Túria, 3).
A les 21 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà al Sopar de Germanor organitzat
per l’Associació de Veïns del Cementiri Vell que tindrà lloc a la plaça de Joan Miró.
ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 13 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Biblioteca surt al carrer”, per la Festa Major del barri
del Torrent d’en Perre Parres. Activitat organitzada per la Biblioteca del Districte 5 a
la plaça de la Cooperativa.
D’11 a 14 h i de 17 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: Participació del Servei de Turisme de l’Ajuntament
de Terrassa a la 8a Fira Mercat Modernista de Canet de Mar. Canet de Mar celebra
aquest certamen des de fa 8 anys amb l’objectiu de difondre el seu important
patrimoni modernista. Canet proposa un ampli programa d’activitats culturals,
artístiques, lúdiques, exposicions i representacions teatrals. Enguany, l'Ajuntament
de Terrassa hi serà present amb un estand propi on donarà a conèixer i
promocionarà la Fira Modernista de Terrassa, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de
maig de 2016, així com la ruta “Un tastet pel modernisme industrial”, les visites
guiades a la Masia Freixa i la resta de l'oferta turística industrial i Modernista de la
ciutat, així com la resta de recursos turístics.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita a la Masia Freixa. A la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, s/n).
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De 16 a 20 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Social Weekend Vallès a
Terrassa. Activitat adreçada a la participació de persones de diferents perfils i
activitats professionals, amb esperit innovador i inquietuds socials. Té com a objectiu
impulsar innovacions socials, que es puguin implantar com a activitat econòmica.
Per això els equips finalitzaran la trobada amb un model de viabilitat, un pla de
treball bàsic i un prototip. Activitat organitzada per la Xarxa d’Innovació Social del
Vallès, iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la col·laboració del
Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Projecció del documental “Haití, cinc anys després del
terratrèmol”, relacionat amb el projecte solidari Esport, Salut i Desenvolupament a
Haití. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

Diumenge, 20 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Caldereta Extremenya organitzada
pel Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Masia Els
Bellots (c/ de la Terra, 1).

A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el lliurament de premis de la 2a
Cursa de les Dones de Terrassa, organitzada per l’Associació Mitja Marató de
Terrassa, en col·laboració amb l’Ajuntament, en benefici de l’ONG Ayuda Directa.
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

L’acte, al que també assistirà el regidor d’Esports, Dani Nart, i la regidora de
Polítiques de Gènere, LluÏsa Melgares, tindrà lloc al Parc dels Catalans (a la Carpa
Village situada a l’alçada del c/ del Doctor Cabanes).
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de traspàs de ciutat
gegantera en el qual Terrassa agafarà el relleu de Cervera i serà proclamada 30a
Ciutat Gegantera. A partir d’aquest moment, la colla dels Geganters de Terrassa
serà l’encarregada de custodiar i fer ballar en Treball i na Cultura, els gegants de
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. L’acte, al que també assistirà el
regidor de Cultura, Jordi Flores; membres de la Corporació Local; i portaveus dels
Grups Municipals; tindrà lloc a la Carpa del Parc de Vallparadís (Jardí de les
Percepcions, Torrent de la Font d’en Sagrera).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, farà el tret de sortida de la 2a Cursa de les Dones de
Terrassa, organitzada per l’Associació Mitja Marató de Terrassa, en col·laboració
amb l’Ajuntament, en benefici de l’ONG Ayuda Directa. L’acte, en el que també
participarà la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, tindrà lloc al Parc
dels Catalans.
A les 14 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la Paella Popular organitzada
per l’Associació de Veïns del Torrent d’en Pere Parres amb motiu de la Festa Major
del barri. L’acte tindrà lloc a la plaça de Cirici i Pellicer.
Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la 32a Diada Sardanista i 43è Aplec de Terrassa, actes organitzats per la
Federació Sardanista de Catalunya a la plaça Vella.
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A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria Primera Divisió Femení, que enfrontarà els equips Juan XXIII i Sosel CF.
El partit es disputarà al Camp de Futbol Municipal de les Arenes (c/ de Montnegre,
s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació d’”Els veïns de dalt”,
escrita i dirigida per Cesc Gay, dins de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa
2015. L’obra, que es representarà al Teatre Alegria (pl. de Maragall, 2), compta amb
la interpretació de Pere Arquillué, Nora Navas, Jordi Rico i Àgata Roca.
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria Primera Divisió Femení, que enfrontarà els equips Escola de Futbol
Bonaire i Potenc CE. El partit es disputarà al Camp de Futbol del Pla del Bonaire (c/
de Sabadell, s/n).
A les 20 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la Cantada d’Havaneres
organitzada per l’Associació de Veïns del Torrent d’en Pere Parres amb motiu de la
Festa Major del barri. L’acte tindrà lloc a la plaça de Cirici i Pellicer.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: Sessió de Tai-txi a la natura. A
càrrec de Maria Isabel Lao. Al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels
Plans de Can Bonvilar, 40).
D’11 a 14 h i de 17 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: Participació del Servei de Turisme de l’Ajuntament
de Terrassa a la 8a Fira Mercat Modernista de Canet de Mar. Canet de Mar celebra
aquest certamen des de fa 8 anys amb l’objectiu de difondre el seu important
patrimoni modernista. Canet proposa un ampli programa d’activitats culturals,
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

artístiques, lúdiques, exposicions i representacions teatrals. Enguany, l'Ajuntament
de Terrassa hi serà present amb un estand propi on donarà a conèixer i
promocionarà la Fira Modernista de Terrassa, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de
maig de 2016, així com la ruta “Un tastet pel modernisme industrial”, les visites
guiades a la Masia Freixa i la resta de l'oferta turística industrial i Modernista de la
ciutat, així com la resta de recursos turístics.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita a la Masia Freixa. A la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT):
Inauguració de l’exposició “Estovalles brodades a mà Calasanz Martí”. José de
Calasanz Martí Cardona (1875-1977) va consagrar gairebé tota la seva vida a la
confecció del que anomenava “llenceria artística”. Va fundar el seu propi taller i
botiga singular i emblemàtica a la Rambla de Catalunya, 121, de Barcelona i va
exportar els seus productes brodats a Amèrica, aconseguint ser una referència en el
panorama internacional de manufactures tèxtils per a la llar. En aquesta mostra es
poden veure brodats realitzats per mans femenines expertes, que semblen voler
escapar del quadre òptic en el qual estan immersos. La inauguració de la mostra
anirà a càrrec de membres de la pròpia família i inclourà la narració d’un conte
relacionat amb l’empresa a càrrec de Carme Solà. L’exposició restarà oberta del 20
de setembre al 25 d’octubre del 2015. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
De 16 a 20 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Social Weekend Vallès a
Terrassa. Activitat adreçada a la participació de persones de diferents perfils i
activitats professionals, amb esperit innovador i inquietuds socials. Té com a objectiu
impulsar innovacions socials, que es puguin implantar com a activitat econòmica.
Per això els equips finalitzaran la trobada amb un model de viabilitat, un pla de
treball bàsic i un prototip. Activitat organitzada per la Xarxa d’Innovació Social del
Vallès, iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la col·laboració del
Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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Dilluns, 21 de setembre

AGENDA
A les 19.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’Acte
Interreligiós organitzat per la Comunitat Baha’í amb motiu del Dia Internacional de la
Pau. L’acte tindrà lloc al Centre de la Comunitat Baha’í (c/ de l’Hoquei, 161).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a Internet. Mòdul B. Formació inicial per a
les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a l’Edifici
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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A les 15 h:
Activa el +60: Projecció de la pel·lícula “Mi amigo Mr Morgan”, de Sandra Nettelbeck,
dins del cicle Activa el +60 Cinema organitzat pel Servei de Promoció de la Gent
Gran. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" 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, resta obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec de Raquel Cortés. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
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