Agenda

Dissabte, 31 d’octubre

AGENDA
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà al Mercat de les Puces organitzat per l’Associació de
Comerciants de Ca n’Aurell. El Mercat, que es fa cada últim dissabte de mes al Parc
de Sant Jordi, vol convertir-se en un referent dins dels flea markets, un nou concepte
de mercat de segona mà al carrer. En aquesta ocasió, a més, totes les parades
tindran productes a 1 euro.
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado; i la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares; assistiran al
Tombacastanya, Fira de Comerciants al Carrer que inclou diverses activitats,
organitzada per l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada. La Fira tindrà lloc a
l’avinguda de Barcelona.
A les 13.30 h:
La regidora de Normalització Lingüística, Rosa Ribera; el regidor de Cultura, Jordi
Flores; i la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares; assistiran a l’acte de lliurament
de premis del concurs “Posem fil a l’agulla”, organitzat per l’Associació de
Comerciants de Ca n’Anglada, El Tomb; pel Centre de Normalització Lingüística de
Terrassa i Rubí; i per la Biblioteca del Districte 2. L’acte, que forma part de les
activitats de la Fria de Comerciants al Carrer Tombacastanya, tindrà lloc a l’avinguda
de Barcelona.
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A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la 9a
jornada del Grup 2 de Primera Catalana que enfrontarà el Terrassa FC 1906 amb el
CF Vilanova. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs
Olímpics, s/n).
A les 17 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
assistirà a la celebració de la Festa de la Castanyada, organitzada per l’Associació
de Veïns de Plaça Catalunya – Escola Industrial. L’acte tindrà lloc a la plaça de
Catalunya.
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo de Divisió d’Honor
masculina que enfrontarà el CN Terrassa i el CN Sabadell. El partit es disputarà a
les instal·lacions del Club Natació Terrassa (Av. Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Assemblatges. L’art de l’inservible”, a càrrec de Jordi Estivill. L’exposició,
organitzada per Terrassa Arts Visuals, es podrà veure a la Casa Soler i Palet (c/ de
la Font Vella, 28), del 31 d’octubre al 23 de novembre.
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de “Lux Aeterna”,
espectacle de música sacra al món del cinema, dirigit per Joan Martínez Colàs, que
comptarà amb el suport de projeccions audiovisuals que aniran il·lustrant cada
banda sonora que interpreti l’MC Cor Chamber Choir. L’acte tindrà lloc a la Parròquia
de Sant Josep (c/ de Colom, 231).
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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).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Presentació dels clubs de lectura infantils per a 7-8 anys, 9-10
anys i 11-12 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneguem-nos: la
soledat d’avui dia”, a càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 16.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Concurs de karaoke i berenar de Castanyada, a
càrrec de Rosa Maria Vázquez i Rosa Rubianes. Activitat organitzada pel Club de
Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç. Tindrà lloc al Casal de la Gent Gran de Sant
Llorenç (c/ del Montcau, 15).

Diumenge, 1 de novembre

AGENDA
Al llarg del dia:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, per delegació de l’alcalde, assistirà a la
castanyada organitzada per l’entitat Somnis de Barri a l’avinguda de Can Boada del
Pi.
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A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de la Unió
Futbol Base Jabac i Terrassa de la temporada 2015-2016. L’acte tindrà lloc a la pista
d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la representació de
l’espectacle “Rescate emotivo “No passa res!”, espectacle per a totes les edats,
dirigit i interpretat per Walter Velázquez. L’acte, que tindrà lloc al Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340), està emmarcat dins de les activitats del cicle Octubre,
Mes de la Gent Gran.

ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Jornada de portes obertes a la Seu d’Ègara. El
conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere constitueix un element
excepcional del patrimoni històric i artístic català. Sant Pere, Sant Miquel i Santa
Maria i el patrimoni arqueològic i artístic que contenen, abasten un període
ininterromput des d'època ibèrica fins a l'actualitat. Destaquen els testimonis
conservats dels edificis de la seu episcopal d'Ègara durant el regne dels visigots
(s.IV-VII), les pintures murals altmedievals i romàniques i els retaules gòtics, a més
de l'arquitectura de les tres esglésies.. A la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
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Dilluns, 2 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado; del tinent
d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del
regidor del Districte 6, Noel Duque; participarà en l’acte de inauguració del nou
supermercat ALDI, el tercer a la ciutat, situat a la carretera de Matadepera, 224.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, presentarà la Campanya contra la Violència Masclista
2015, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb diverses institucions i
entitats de la ciutat, en commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers
les Dones, que se celebrarà el 25 de novembre. L’acte tindrà lloc a la Sala de
Premsa.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de constitució dels Consells
Municipals de Districte pel mandat 2015-2019, que tindrà lloc al Vapor Universitari de
Terrassa. L’ordre del dia de la sessió inclourà un punt dedicat a informar els
membres dels consells sobre el projecte de pressupost municipal i ordenances
fiscals per l’any 2016. La presentació anirà a càrrec del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a la 35a Assemblea del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. L’assemblea tindrà lloc a la sala d’actes del Museu Marítim de
Barcelona (av. de les Drassanes, s/n, Barcelona).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a Internet. Modul B. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Berenem i xerrem”. Sessió participativa 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. Tindrà lloc 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 l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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