Agenda

Dissabte, 3 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Ribera, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major del barri
de les Fonts.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la Trobada de Bestiari del Vallès i
Maresme que tindrà lloc a la plaça de Can Roca, organitzada per la colla del Bitxo
del Torrent Mitger dins dels actes commemoratius del 30è aniversari de la Colla.
L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de
la Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor de Cultura, Jordi Flores; el director general de
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya,
Lluís Puig; i el president de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya,
Sete Udina; comptarà amb la presència de més de 30 de bèsties de foc.
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de celebració del 16è aniversari
del Casal de Gent Gran de la Maurina. L’acte, consistent en un dinar de germanor i
en un ball de final de festa, tindrà lloc al Casal de Gent Gran de la Maurina (c/ de
Núria, 175).
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A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció, de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; presenciarà diversos espectacles de carrer programats dins del Festival TNT
– Terrassa Noves Tendències 2015. Posteriorment, i acompanyat del tinent d’alcalde
de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de comerç, Amadeu Aguado,
visitarà la Fira Denim Shop-Art Terrassa, dedicada al món del texà i ubicada a la
rambla d’Ègara.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà a diversos actes programats amb
motiu de la Festa Major del barri de les Fonts.
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà al Mercat Ecològic i de Proximitat que se celebra cada
dissabte primer de mes al passeig del Vapor Gran. El mercat, organitzat per
l’Associació d’Amics del Vapor Gran, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa, pretén divulgar la importància d’una alimentació de qualitat per millorar la
salut, promocionant la cultura culinària local i participant en la conscienciació
mediambiental.
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol, corresponent a la Lliga
Nacional Juvenil, que enfrontarà la UFB Jàbac i Terrassa, i l’Escola de Futbol
Gironès-Sabat. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Can Jofresa (c/
de Badalona, 3).
A les 21.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà al Sopar Anual del Soci organitzat
per l’Associació de Veïns de Can Palet. L’acte tindrà lloc al Casal de Barri de Can
Palet (c/ del Túria, 3).
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ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2015. Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
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).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Trobada i sessió d’”Urban Sketchers Terrassa”, amb
motiu de la Commemoració de l’Any de les Biblioteques”. A totes les biblioteques de
la BCT Xarxa.
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 16.30 h:
Octubre 2015, Mes de la Gent Gran en Marxa: Xou, a càrrec del Grup “La Plaga de
Sant Pere Nord, organitzat per l’Associació de Gent Gran Terrassa Can Roca. Tindrà
lloc al Casal de Gent Gran Terrassa Can Roca (c/ d’Alcoi, 81).
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Diumenge, 4 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la 37a Fira del Dibuix de Terrassa, instal·lada a la plaça Vella i
organitzada per Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Al llarg del dia també visitarà
la Fira el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la presentació dels equips de la Temporada 2015-2016 del Club Handbol
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Pavelló de la Zona Municipal Esportiva de Can Jofresa
(c/ de Badalona, 6). Posteriorment, a les 13.15 h, es disputarà un partit entre el Club
Handbol Terrassa Sènior A i La Roca del Vallès B.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, visitarà la 2a Fira Denim Shop-Art Terrassa, instal·lada a la rambla
d’Ègara i dedicada al món del texà.
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
veurà diversos espectacles de carrer programats amb motiu del Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències 2015.
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Al llarg del dia:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà a diversos actes programats amb
motiu de la Festa Major del barri de les Fonts.
A les 10.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de handbol, corresponent a la
categoria Primera Catalana Femení, que enfrontarà el Club Handbol Terrassa i el
BM Pau Casals. El partit es disputarà al Pavelló de la Zona Municipal Esportiva de
Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Diada del 35è Aniversari de la Colla
dels Castellers de Terrassa, que tindrà lloc a la plaça Nova. Durant la Diada
actuaran les colles Castellers de Badalona, Castellers de Caldes de Montbui, els
Pallagos del Conflent i els Castellers de Terrassa.
A les 12 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Festa de Tardor organitzada per
l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord que tindrà lloc a la plaça del Primer de
Maig.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’hoquei, corresponent a la
categoria Divisió d’Honor Femenina, que enfrontarà el CD Terrassa Hockey i la UD
Taburiente Hockey Club. El partit es disputarà a Les Pedritxes (ctra. de Terrassa a
Talamanca, 6, Matadepera).
A les 13 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, saludarà les persones assistents al Dia de
Convivència organitzat pels socis i les sòcies de l’Associació Cultural de Castilla – La
Mancha de Terrassa. L’acte tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
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A les 13.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, saludarà les persones assistents al 17è
Encuentro Rociero de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Terrassa. L’acte
tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de rugby, corresponent al
Campionat de Catalunya Masculí, que enfrontarà el CR Carboners de Terrassa amb
el Ripollès CR. El partit es disputarà a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa
(c/ de Badalona, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de “L’elisir d’amore”,
òpera còmica en dos actes de Gaetano Donizetti, a càrrec d’Amics de l’Òpera i la
Sarsuela de Terrassa. La representació obre la nova Temporada de Música OctubreDesembre 2015 de l’Auditori Municipal de Terrassa, dins del Cicle Terrassa Lírica, i
tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
El regidor de Joventut, Noel Duque, assistirà al “VSL TNT – Visuals, Interactivitat i
Noves Tecnologies”. El VSL TNT és l’espai del BaumannLab – Laboratori de Creació
Jove que es programa dins del Festival TNT - Terrassa Noves Tendències sobre
iniciatives i eines que estan donant forma a experiències creatives en els àmbits de
l’experimentació audiovisual i les instal·lacions interactives. Els espais del
BaumannLab s’ompliran de projectes relacionats amb la imatge, la música, la llum, la
robòtica, el videomapping i altres instal·lacions. Seran projectes que s’han dut a
terme en processos de treball impulsats pel BaumannLab, de creadors i col·lectius
que s’han relacionat amb el Laboratori, de creadors d’altres centres del territori i de
particulars. La finalitat del VSL TNT és fer més visible i accessible els projectes que
relacionen creativitat i noves tecnologies al públic en general, visibilitzar a creadors
del sector de l’art i de la tecnologia i crear un espai de trobada i intercanvi entre
artistes. Tindrà lloc al BaumannLab – Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2015. Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
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:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Visita
familiar i taller: “Un tovalló personalitzat”. 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 es programa una visita guiada per a tota la família a l’exposició “Estovalles
brodades a mà Calasanz Martí.” Després de veure la possibilitats de la tècnica del
brodat sobre la roba de la llar, s’experimentarà sobre un tovalló blanc. Cada nen o
nena podrà brodar/aplicar, amb punts senzills, una inicial i un dibuix proposat o creat
per ell mateix. Per a infants acompanyats a partir de 6 anys. L’entrada és lliure i
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gratuïta. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 10.30 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: Excursió de Marxa Nòrdica, a
càrrec de Joan Abelló. Al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans
de Can Bonvilar, 40).
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).

Dilluns, 5 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Ribera, participarà en l’Acte Institucional del Dia Internacional de la Gent Gran i en la
constitució del nou Consell Municipal de la Gent Gran. Durant l’acte, es donarà a
conèixer el veredicte del concurs de fotografia: “Els meus ulls veuen...”. L’acte, al
que també assistirà el regidor de Serveis Socials, Noel Duque, està organitzat pel
Servei de Promoció de la Gent Gran i tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, participarà en la
taula rodona “La ILP contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica. De
l’aprovació a la implementació”, organitzada amb motiu del Dia Mundial de l’Hàbitat
per la Comissió de Defensa de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
i l’Observatori DESC. L’acte tindrà lloc a l’Aula 75 de l’ICAB (c/ de Mallorca, 283,
Barcelona).
A les 20.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició de
fotografia “Costa Brava”, de l’artista barceloní Borja Bouza, organitzada per l’Escola
d’Art i Disseny de Terrassa. La mostra és un recull de fotografies de gran format
realitzades al llarg de la Costa Brava durant els últims quatre anys. L’exposició es
podrà veure fins al 5 de novembre a la sala d’exposicions de l’Escola d’Art i Disseny
de Terrassa (c/ de Colom, 114).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a Internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Octubre 2015, Mes de la Gent Gran en Marxa: Taller de memòria obert a la
comunitat. A càrrec de professionals de La Llar Fundació. Tindrà lloc a la sala
polivalent de La Llar Fundació (av. de l’Abat Marcet, 78).
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
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lectura. A càrrec de Raquel Cortés. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17 h:
Octubre 2015, Mes de la Gent Gran en Marxa: Poesia, a càrrec de Maria Loynaz,
poetessa cubana. Activitat organitzada per l’Associació de Gent Gran del Parc de
Sant Jordi. Tindrà lloc al Casal de Gent Gran de Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló,
191).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Berenem i Xerrem. Sessions participatives d’intercanvi,
sensibilització i presa de consciència sobre temes d’actualitat. Per a joves a partir de
16 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de Voluntaris per la
Llengua. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19.45 h:
Temporada d’òpera i ballet (2015-2016): Òpera: “Le nozze di Figaro”, en directe via
satèl·lit des de la Royal Opera House de Londres. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
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