Agenda

Dissabte, 17 d’octubre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, assistirà a la jornada benèfica “Music Solidary” a benefici de la investigació
de la histiocitosi, el càncer infantil, la malaltia de Duchenne i la síndrome Sanfilippo,
organitzada per les entitats Tots contra la Histiocitosi, Associació Sanfilippo
Barcelona i Cors Lluitadors de Duchenne. La jornada se celebrarà durant tot el dia a
la plaça del Progrés
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, i el regidor del Districte 4, Amadeu
Aguado, assistiran a la 4a edició de “La pobresa no distingeix”, campanya de
recollida d’aliments al Districte 4 a benefici del Centre de Distribució Social
d’Aliments El Rebost de Terrassa, coincidint amb el Dia Internacional per
l’Erradicació de la Pobresa. La recollida festiva, que comptarà amb actuacions de
cultura popular, musicals i activitats infantils, tindrà lloc a la plaça de l’Assemblea de
Catalunya.
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A les 16 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Ribera, assistirà a la Festa Intergeneracional d’Avis
i Néts, amb actuació i berenar, organitzada pel Club de Gent Gran del Districte 5,
emmarcada dins del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. Tindrà lloc al Centre Cívic
Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 17 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la Festa d’inici de
l’Esplai Bonaire, que tindrà lloc a la seu de l’Esplai (c/ d’Arenys de Mar, cantonada
amb el carrer de Sabadell).
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Ribera, assistirà al berenar i espectacle, a càrrec
del Club de Jubilats i Pensionistes de Can Jofresa, organitzat dins del cicle Octubre
Mes de la Gent Gran. Tindrà lloc al Casal de Can Jofresa (c/ de Vic, s/n).
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte celebració del 24è aniversari del
Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa. L’acte, que comptarà amb l’actuació
de diversos coros rocieros, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià
(rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Ribera, assistirà a l’exhibició del Grup de Country
de Can Jofresa, dins dels actes del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. Aquesta
activitat, organitzada pel Club de Jubilats i Pensionistes de Can Jofresa, tindrà lloc al
Casal de Can Jofresa (c/ de Vic, s/n).
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte de cloenda de l’exposició “El
barri del Segle XX. Cent anys en construcció”, que tindrà lloc a la Sala d’Actes de
l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich,
268). L’acte comptarà amb l’actuació del grup Tons & Sons Terrassa Gospel.
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A les 19 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la representació de
l’espectacle: “Esperança Dinamita”, un viatge pel Paral·lel de principis del Segle XX,
a càrrec del grup Le Croupier, amb Mont Plans. Aquesta representació forma part
del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. Tindrà lloc al Centre Cultura Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340).
A les 19.15 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’acte
d’inauguració de l’Exposició Homenatge a Salvador Alavedra (Terrassa, 1919 –
2015), activista cultural i artista que va ser president d’Amics de les Arts i Joventuts
Musicals entre els anys 1970 i 1972. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Exposicions
d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
A les 20 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
representació teatral solidària, a benefici de l’ONG Microcrèdits per l’Àfrica, que
oferirà la companyia Qollunaka Grup de Teatre de l’obra “La Corona d’Espines”, de
Josep Maria de Sagarra, dirigida per Òscar Garcia. Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica
és una entitat que porta 12 anys treballant i cooperant al Senegal amb projectes
educatius i d’alimentació, com també en el finançament de petits negocis que duen a
terme diversos grups de dones per tal de poder sortir de la pobresa extrema. La
representació tindrà lloc al Teatre Alegria de Terrassa (c/ de Gaudí, 15).
A les 0 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà al concert, a càrrec d’El Biri, de
celebració del 3r aniversari de la Colla Jove dels Diables de Sant Llorenç. El concert
tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari.
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).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: II Jornada Ciència i Art – Sostenibilitat: “Reciclar ciutat.
Del ciberpunk a l'ecopunk. El canvi climàtic a Catalunya”. Debat: “Pensa globalment,
actua localment”. Jornada gratuÏta oberta a tothom, a càrrec de Planeta da Vinci. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Cuidarte es amarte”, a càrrec de Mònica
Cubero, coach, terapeuta i experta en estètica emocional. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Ens enlairem”, a càrrec de l’Ós
Mandrós. Activitat per a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 16.30 h:
Octubre 2015, Mes de la Gent Gran en Marxa: Xou, a càrrec de la Peña Tortilla de
Patatas. Activitat organitzada pel Club de Jubilados y Pensionistas de Can
Parellada. Tindrà lloc al Casal Cívic de Can Parellada (c/ d’Amèrica, 33).
A les 16.30 h:
Octubre 2015, Mes de la Gent Gran en Marxa: Xou, a càrrec del Grup de Xou del
Casal de Can Roca. Activitat organitzada per l’Associació de Jubilats de Sant Pere
Nord. Tindrà lloc al Casal de Gent Gran Sant Pere Nord (av. de Francesc Macià,
257).
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Diumenge, 18 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, saludarà les persones assistents a la Plantada
de Figures i a la Xocolatada que es farà a la plaça Vella amb motiu de la Diada del
Drac de Terrassa.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, donarà el tret de sortida de la 2a Cursa Solidària
per la Infància, de 5 km, organitzada per l’INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce.
Per la seva banda, el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, participarà
com a corredor en la cursa. La sortida es farà al Parc Vallès (al costat del centre
comercial Caprabo).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, saludarà les persones assistents al 67è Concurs
Nacional de Colles Sardanistes, en categoria veterana, organitzat per l’Agrupació
Folklòrica Amunt i Crits. L’acte tindrà lloc a la plaça Nova.
A les 12 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; assistirà a l’Acte de Canvi de Vara de la Hermandad Nuestra Señora del
Rocío de Terrassa. L’acte, que es farà en el decurs d’una Missa Rociera, tindrà lloc a
la Parròquia de Nostra Senyora de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
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A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
saludarà les persones assistents a la celebració del “Día de los Hinojos”, jornada de
convivència de la Asociación Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de
Canjáyar en Terrassa, i participarà en el lliurament de premis dels III Concurs de
Tapes en memòria d’Isabel Abad. L’acte tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la
Terra, 1).
A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, saludarà a les persones participants en el Dinar
de Germanor de la Confraria de la Mare de Déu de Lourdes, que tindrà lloc a la
Fundació Busquets (c/ de Vinyals, 61).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la Fira
de la Inclusió, organitzada per l’Associació Funcional per la Inclusió Social (AFIS) i la
Ortopèdia Inse. La Fira es celebra al Parc Xarau (pg. de la Riera, s/n, Cerdanyola del
Vallès).
A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Presentació
dels equips del Club Handbol Egara de la temporada 2015-2016. L’acte tindrà lloc al
Pavelló de l’Escola Vedruna – Vall, deu del Club Handbol Egara (c/ del Col·legi, 9).
A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
donarà el tret de sortida de les curses infantils de la 2a Cursa Solidària per la
Infància, organitzada per l’INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce. La sortida es farà
al Parc Vallès (al costat del centre comercial Caprabo).

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 12.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, participarà en el lliurament de
premis de la 2a Cursa Solidària per la Infància, organitzada per l’INSOC – Centre
d’Esplai Guadalhorce. El lliurament es farà al Parc Vallès (al costat del centre
comercial Caprabo).
A les 12.20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al IV Torneig Solidari Contra el Càncer de
Mama, organitzat pel CD Terrassa Hockey, que tindrà lloc a les instal·lacions del CD
Terrassa Hockey (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6).
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde, Alfredo Vega, lliurarà, per delegació de l’alcalde, els premis del
67è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, en categoria veterana, organitzat per
l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. L’acte tindrà lloc a la plaça Nova.
A les 14.15 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la VIII Festa de la Tardor Manxega,
organitzada per l’Associació Cultural de Castilla – La Mancha de Terrassa. L’acte,
que comptarà amb degustació de “migas manchegas” i amb l’actuació de diversos
grups regionals de música i dansa, tindrà lloc a la plaça de Lluís Companys.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Vilafranca”,
escrita i dirigida per Jordi Casanovas. “Vilafranca”, que es representa dins de la
Temporada d’Arts Escèniques del CAET, és la tercera i última part de la trilogia de
Casanovas sobre la identitat catalana, iniciada amb “Una història catalana” (Premi
Butaca al Millor text 2009) i continuada amb “Pàtria” (Premi Ciutat de Barcelona
2012). L’obra es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
concert solidari a benefici de la Fundació Vicenç Ferrer que interpretarà The Gospel
Viu Choir, dirigit per Moisès Sala. El concert tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
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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:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Vestir
l’automòbil”. Visita comentada a càrrec d’un alumne de la UPC. El CDMT acull fins el
20 de desembre la mostra “Vestir l’automòbil: els tèxtils que es mouen amb tu”
l’objectiu de la qual és explicar al públic la presència, importància i tecnologia dels
elements tèxtils que intervenen en un cotxe. L’exposició té lloc en el marc de l’Any
Europeu del Patrimoni Industrial i Tècnic 2015 i compta amb la complicitat de la
Universitat Politècnica de Catalunya i les empreses que han cedit tots els elements
que s’hi exposen. Una carrosseria seccionada de Seat León presideix el vestíbul del
Centre i al 2n pis hi trobareu l’exposició, organitzada en quatre parts: el vestit
(elements tèxtils visibles en un automòbil), la roba interior i el calçat (components
interiors), les fibres i estructures (materials tèxtils) i el cotxe del futur (nous materials i
noves prestacions). Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (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 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita comentada a l’exposició temporal de llarga
durada: “El Bisbat d’Ègara”. L'exposició se centra en el període en que les esglésies
de Sant Pere es van convertir en Seu d'Ègara (del segle V al VIII). El magnífic i únic
llegat arqueològic, arquitectònic i artístic conservat de l'antic Bisbat d'Ègara es
presenta principalment en plafons temàtics que expliquen l'estructura i organització
dels bisbats i de les seus episcopals en aquest període, la creació del Bisbat
d'Ègara, el seu desenvolupament i la seva extinció i, per acabar, informació detallada
de l'arquitectura i de les pintures murals del conjunt, dedicant especial atenció a la
iconografia i a la indumentària dels personatges representats. L’exposició es pot
veure al Castell Cartoixa de Vallparadís, c/ de Salmerón, 17).
A les 17.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert de Sardanes i Música per a
Cobla amb La Jovenívola de Sabadell. Concurs de vuit sardanes revesses, amb la
participació de revessaires de tot Catalunya, que competiran per assolir una bona
classificació de cara al Campionat Nacional de Catalunya. Posteriorment, la Cobla
Jovenívola de Sabadell oferirà un concert de música per a cobla. Concert organitzat
per l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: “20 anys d’Illes dins d’un riu”. Tomeu Penya repassa tots
els seus grans èxits i commemora un dels discos més venuts en català de tots els
temps. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 19 d’octubre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, encapçalat per l’alcalde, Jordi
Ballart, mantindrà una reunió de treball per tancar la definició de les línies
estratègiques del Pla de Mandat 2015 - 2019. La sessió tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189). Els mitjans gràfics podran
prendre imatges a l’inici de la reunió.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la junta directiva de l’Associació Cultural El Maestrat,
encapçalada pel seu president, Ramon Daví. El motiu de la reunió és la presentació
dels actes commemoratius del centenari d’aquesta entitat, fundada l’any 1916 amb
el nom de “Montepío de Hijos del Maestrazgo en Tarrasa”, pels homes i dones
procedents de les terres del Maestrat i dels Ports de Morella, que s’hi van establir a
Terrassa, per trobar una vida millor i un treball, principalment en l’activitat tèxtil, en el
qual tenien experiència i eren mà d’obra qualificada. A Terrassa hi ha un col·lectiu de
més de 500 persones descendents de Morellans. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de comerç,
Amadeu Aguado, farà, per delegació de l’alcalde, la benvinguda de la 13a edició de
la Jornada Professional del Comerç “Analitzant el punt de venda”, organitzada per la
Comissió de Comerç de la Cecot. Aquesta jornada s’ha dissenyat pensant en el
canvi estratègic que cal fer per atendre al client, analitzant el punt de venda i
identificant aquells aspectes de la seva gestió que donen un valor afegit i desperten
el desig de compra, provoquen i capten l’atenció del client. Tindrà lloc a la seu de la
patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
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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 17 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Activa el +60 Cinema. Projecció de la pel·lícula
“Chef”, dirigida per Jon Favreau. Activitat organitzada pel Servei de Promoció de la
Gent Gran. Al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Avui és un bon dia per canviar el món”.
Dins del cicle “I+D Laboratori de Creativitat”. Per a infants a partir de 8 anys. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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. Amb el suport dels
educadors de Càritas i de l’Espai Bit. 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).
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