Agenda

Dissabte, 24 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera, participarà en la sortida col·lectiva al Castell de Tordera, organitzada
per la Federació d’Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca dins del
programa d’activitats del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. L’alcalde, acompanyat
de la regidora, participarà en el dinar que tindrà lloc al Restaurant Castell Medieval
Comte de Valltordera (c/ de Vallmanya, s/n, Tordera).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, assistirà al 1r Festival Terrassa en Marxa, festival solidari a benefici de
l’associació Todos contra la Histiocitosis, Associació Sanfilippo Barcelona i el Sueño
de Aaron. L’acte, que comptarà amb actuacions musicals a càrrec de diversos
artistes, tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del cap de setmana:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado; i el regidor del Districte 6, Noel Duque; assistiran a la Fira
Gastronòmica i d’Artesania Gastro & Art, organitzada per Comerciants Terrassa
Nord amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. La Fira, on es podran visitar més
de vuitanta parades de gastronomia i art durant els dies 24 i 25 d’octubre, se
celebrarà a la rambla de Francesc Macià i a la plaça del Primer de Maig.
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Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, assistirà a la jornada de celebració del 5è aniversari dels
Diables de la Maurina. Els actes tindran lloc a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 19.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de corfbol que disputaran el Sant
Llorenç KC i el CK Montcada B al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç (c/ de
Castellsapera, 7).
ALTRES ACTIVITATS
De 9.30 a 13.15 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Jornada
Tècnica: “Vestir l’automòbil”. Dins del marc de l’exposició “Vestir l’automòbil. Els
tèxtils que es mouen amb tu”, s’ofereix una jornada que té per objectiu posar sobre
la taula les novetats, problemàtiques i reptes tècnics del disseny i producció de
teixits per a l’automoció i el transport públic. Aquesta iniciativa, destinada a alumnes,
docents i professionals del tèxtil, és fruit de la col·laboració entre el Centre de
Documentació i Museu Tèxtil, el Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la
UPC i l’Associació d’Enginyeria de l’Ennobliment Tèxtil de Terrassa. El programa
s’estructura en dues sessions, cadascuna de les quals inclou cinc ponències i un
debat final. Les intervencions se centren principalment en materials i processos, i
seran a càrrec de professionals de diverses empreses del ram, així com dels
Centres Tecnològics Leitat i Eurecat, i de la UPC. Josep Armengol, president de
l’Institut Industrial de Terrassa, farà la cloenda institucional. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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 10.15 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. El punt de trobada serà la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 11 h:
Nascuts per llegir: “La vinya silenciosa”, Activitat adreçada a famílies amb infants d’1
a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 12 h:
Nascuts per llegir: “Tinc una cua de peix”, a càrrec de l’Escola Bressol El Grimm.
Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle de conferències: “Camina por el fuego” i
presentació del llibre: “La voz de tu alma”. A càrrec de Laín García Calvo, coach. A
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

Diumenge, 25 d’octubre

AGENDA
Al llarg del matí
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i la regidora del
Districte 2, Lluïsa Melgares, assistiran a la 9a edició del Festival de Sopes del Món,
organitzat per l’Associació de Veïns de Torre-sana, que tindrà lloc al parc de
Gernika.
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A les 11 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al Culte
Especial de Baptismes a l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, que tindrà lloc a
l’Església Unida de Terrassa (av. de Béjar, 299).
A les 11 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a l’acte d’homenatge a Rosa
Mora, promotora de la Cultura Popular de la Ciutat, organitzat per l’Associació de
Veïns de Sant Pere. L’acte, on es presentarà el còmic “Història dels Gegants de
Sant Pere”, comptarà amb l’actuació de grups de Cultura Popular. L’acte tindrà lloc a
la plaça de Rosa Mora.
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis del Trophée
d’Automne BMX 2015, organitzat pel Club BMX Terrassa. L’acte tindrà lloc al Circuit
Municipal de BMX (c/ de Reus amb el c/ del Pintor Mir).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips del Club de
Bàsquet Sant Pere de Terrassa per a la temporada 2015-2016. Un cop acabat l’acte,
es jugarà el partit de Lliga de 1a Catalana que enfrontarà els equips Club de Bàsquet
Sant Pere – Solmania i Lluïsos de Gràcia B. L’acte tindrà lloc a la pista del Club de
Bàsquet Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 63).
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Castanyada organitzada
per l’Associació de Gent Gran amb empenta de les Arenes. L’acte tindrà lloc al Casal
de Gent Gran de les Arenes (c/ de Matagalls, 1).
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
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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 Museu de Terrassa: Visita guiada: “L’art a les làpides”. El Cementiri de
Terrassa aplega un bon nombre d'obres artístiques que valoritzen l'estètica com a
element decoratiu de la sepultura. Amb aquesta exposició, la Societat Municipal de
Serveis Funeraris de Terrassa i el Museu de Terrassa, en la seva línia de difusió,
recullen gràficament una selecció d'exemples existents en l'art del baix relleu aplicat
a les làpides de nínxols. Coneixerem els antecedents d'època romana, la tècnica, el
simbolisme i els escultors, protagonistes d'un passeig original i exclusiu pel
cementiri. Us convidem a participar-hi. La mostra estarà situada a l'entrada del
cementiri municipal (ctra. de Montcada, 779).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: “Penso en Yu”, de Carole Fréchette.
Dirigida per Imma Colomer i interpretada per Fina Rius, Pep Ferrer i Mar
Ulldemolins. Una coproducció del CAET – Centre d’Arts Escèniques de Terrassa,
Afterplay, Mola Produccions, Festival Grec 2015 i Sala Beckett. Tindrà lloc al Teatre
Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Serenade”, concert a càrrec de
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida per Quim Tèrmens, concertino director.
Interpretaran la “Serenata per a cordes”, d’Elgar; la “Serenata Amadeus”, de

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

Guinovart; i la “Serenata per a cordes en Do M.”, de P.I. Tchaikovsky. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Programació familiar de la Temporada d’Arts Escèniques: Espectacle de titelles: “Un
nou vestit nou”, a càrrec de la Cia. Xip-Xap. Una versió diferent d’”El vestit nou de
l’emperador”. Al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Castanyada, a càrrec de l’Associació de Gent Gran
amb empenta de les Arenes. Tindrà lloc al Casal de Gent Gran de les Arenes (c/ de
Matagalls, 1).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de Lenacay. A la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 26 d’octubre

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Modul 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).
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A les 17 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Conferència al Casal de Gent Gran de Ca n’Aurell (c/
de Nicolau Talló, 191). Activitat organitzada per l’Associació de Gent Gran del Parc
de Sant Jordi de Terrassa.
A les 17 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Exhibició de country i sardanes. A càrrec del Grup de
country i sardanes del Casal Anna Murià. Activitat organitzada per l’Associació
Amics i Amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià. Al Casal Anna Murià (c/ de
Sant Ildefons, 8).
A les 17 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Concurs de ball de saló. A càrrec del Servei de
Promoció de la Gent Gran. A la Sala Fred Astaire (c/ de Sant Francesc, 50-52).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El bagul dels llibres”, a càrrec de Dolors Serra.
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: “L’Elmer presenta... novetats!!!”. Presentació de les
novetats de literatura infantil de la BD3. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
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