Agenda

Dissabte, 26 de setembre

AGENDA
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’arribada a la ciutat
de la Caravana Feminista de la Marxa Mundial de les Dones. L’acte a Terrassa es
realitzarà al voltant de la Sobirania Alimentària amb el lliurament de llavors de
mongetes del ganxet a la Caravana. Aquestes llavors són el resultat d’una plantada
que es va fer el 18 d’abril a l’Hort Urbà de Torre-sana. La trobada tindrà lloc a
l’Estació Terrassa Est, des d’on s’iniciarà una marxa fins a l’Hort Urbà de Torre-sana,
on es farà l’acte simbòlic d’intercanvi de les llavors autòctones. Posteriorment tindrà
lloc un debat obert i intercanvi d’experiències, seguit d’un dinar popular.
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, saludarà els assistents al 7è Spinning Day, iniciativa
organitzada pel Gimnàs Squash 4 amb la finalitat de difondre aquesta activitat física i
de recollir aliments per a El Rebost Centre de Distribució Social d’Aliments de
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 17.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria 2a Catalana, que enfrontarà els equips San Cristóbal CP i Ripollet CF. El
partit es disputarà al Complex Esportiu del Districte 2 (av. del Vallès, 522).
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A les 19 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
Festival Solidari “Oberts al món”. Els beneficis del Festival, que comptarà amb
l’actuació de la Coral Nova Ègara, aniran destinats a projectes per a infants i
adolescents a Guatemala. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, 1).
A les 19 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà a l’’Acte en Record de les Víctimes
de la Rierada de Setembre del 1962, organitzat per l’Associació de Propietaris i
Veïns de les Fonts, la Llar de la Gent Gran i la Parròquia de les Fonts. L’acte tindrà
lloc al pont del carrer del Mossèn Perramon, davant de la placa commemorativa i
consistirà en una ofrena floral i una pregària.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició de
fotografia “Fotografia en estat pur”, de Josep Olivares, que es podrà veure del 26 de
setembre al 26 d’octubre a la Casa Soler i Palet. Transcorreguts 10 anys de l’anterior
exposició “Josep Olivares, In Memoriam”, la família cedeix un fragment de l’obra més
emblemàtica d’aquest fotògraf terrassenc. L’exposició permetrà tornar a submergirse en la seva personal visió del món i retrocedir en el temps en retrobar-nos amb el
delicat i depurat treball de laboratori que va assolir. Imatge on no hi va haver cap
intervenció de manipulació digital, fet que les converteix en úniques i irrepetibles.
L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte de
celebració del 10è aniversari de la inauguració del local del Centro Andaluz de
Nueva Carteya de Terrassa, que tindrà lloc al local de l’entitat (c/ de Huelva, 35).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc. Inclou visita guiada a la Masia Freixa, la Casa Museu Alegre de Sagrera i
el mNACTEC. Punt de trobada: pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”. A càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 20 h:
Activitats del Bau House: Buc Session amb Delirium Band. Al Bau House de la Casa
Baumann (av. de Jacquard, 1).

Diumenge, 27 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, exercirà el SEU dret a vot en les Eleccions al
Parlament de Catalunya 2015 al Casal Cívic del Segle XX (pl. del Segle XX, 1).
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A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà als Actes en Honor a Nostra Senyora de Vallirana, organitzats per
l’Associació Cultural El Maestrat a Terrassa. L’alcalde assistirà al concent de Les
Veus de les Carenes de Can Turu, de Viladecavalls, que tindrà lloc al local de
l’entitat (c/ de Faradai, 110).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 1r Open Ping Pong per a Tohom,
organitzat pel Club de Tennis Taula Els Amics a les instal·lacions de la Societat
Coral Els Amics (c/ del Pantà, 57). Es tracta d’un projecte de la Federació Catalana
de Tennis Taula dirigit a facilitar la competició no federada a qualsevol personal que
vulgui iniciar-se en aquest esport. El programa comprèn diverses modalitats regulars
i puntuals de competició que se celebren en diferents clubs del país durant tot l’any.
A les 17 h:
El regidor d’Esport, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió que enfrontarà els equips Terrassa FC i UE Sant Andreu.
Durant el partit, es farà un reconeixement a la nedadora terrassenca Sarai Gascón,
guardonada amb la Medalla al Mèrit Esportiu pel Consejo Superior de Deportes.
L’acte tindrà lloc a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, 9).
A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, participarà en la
Festa de Cloenda i Lliurament de Premis de l’11è Torneig Solidari Handicap for
Handicap de Prodis, torneig celebrat entre el 25 i el 27 de setembre a El Vallès Golf,
a benefici dels drets de les persones amb discapacitat. L’acte tindrà lloc a El Vallès
Golf (Plans de Bonvilar, 6).
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ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Entrada
lliure al CDMT. El CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els diumenges
per facilitar l’accés a les diverses exposicions programades. Podreu veure les
exposicions: “Retalls d’ahir i d’avui”, 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. “Vestir l’automòbil: els tèxtils
que es mouen amb tu”, mostra 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.
“Estovalles brodades a mà Calasanz Martí” és una mostra de brodats realitzats per
mans femenines expertes que van treballar al taller de José de Calasanz Martí
(1875-1977) emprenedor que va consagrar tota la seva vida al que ell anomenava,
“llenceria artística”. L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de Documentació i Museu
Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Programació municipal – Teatre familiar 2015: Festa d’inici de la temporada amb la
Cia. Jaume Barri. Al Parc de Sant Jordi.
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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Dilluns, 28 de setembre

AGENDA
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Festa de Presentació del Grau
Professional de Música Moderna i Jazz del CEM que tindrà lloc al hall del CEM (pg.
del Vapor Gran, 17). L’acte inclourà una jam session a càrrec de professors del CEM
i del trompetista Josep Maria Farràs.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. 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’Emprenedoria i Economia Social: Sessió de finançament per a
cooperatives. A la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis)
A les 16.30 h:
Cinefòrum Les Dones 2015: Projecció de la pel·lícula “Katmandú, un espejo en el
cielo”, dirigida per Icíar Bollaín. La temàtica tractada és la dona i la implicació social.
Activitat organitzada pel Servei de Promoció Polítiques de Gènere. Tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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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).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de lectura: “El bagul dels llibres”. A càrrec de
Dolors Serra. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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