Agenda

Dissabte, 14 de novembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Campionat Comarcal de Cros Escolar
2015-2016 organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Terrassa, que tindrà lloc a la pista d’atletisme de la Zona
Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 12 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la Festa de la Font,
organitzada per l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell. La Festa, que tindrà lloc a la
plaça del Progrés, comptarà amb una mostra d’entitats i artesans, una font de
xocolata, inflables i actuacions musicals.
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Marc Armengol, 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.
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A les 12.25 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, farà la cloenda de la 3a Jornada de Salut i
Activitat Física, que té com a objectiu arribar a una síntesi que lligui l’activitat física
en entorns naturals amb el benestar emocional i algunes malalties com la depressió
o estats d’angoixa o d’estrès i, concretament, la Marxa Nòrdica, com a activitat no
agressiva des del punt de vista físic, que facilita el contacte social i contribueix a la
millora d’aquests pacients. La jornada està organitzada pel Centre Excursionista de
Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa i de diversos
professionals del món de la salut i de polítiques ambientals. Tindrà lloc al Casal del
barri de Sant Pere (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 337).
A les 13.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
cloenda de la “Paella Ecumènica”, acte organitzat per Cristians per Terrassa.
Posteriorment, la regidora participarà, amb la tinenta d’alcalde de Drets Socials i
Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, en el Dinar de Germanor organitzat amb
motiu de l’acte, que tindrà lloc a l’Església Evangèlica Unida (av. de Béjar, 299).
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’hoquei herba, corresponent a la
Lliga de 1a Divisió Femenina, que enfrontarà l’Atlètic Terrassa Hockey Club i la
secció d’hoquei femení del FC Barcelona. El partit es disputarà a les instal·lacions de
l’Atlètic Terrassa Hockey Club, a Can Salas (ctra. de Castellar, km, 20,3).
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo, corresponent a la
Lliga de 1a Divisió Femenina, que enfrontarà el CN Terrassa i el CE Mediterrani.
L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del CN Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo, corresponent a la
Lliga de 1a Divisió Masculina, que enfrontarà el CN Terrassa i el CE Mediterrani.
L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del CN Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició del 7è
Concurs de Pintura organitzat per la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell)
a la seva seu (c/ de Sant Marià, 122).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de “Constructivo.
Acción demoledora para inversores utópicos”, de Piero Steiner i Ernesto Collado.
L’espectacle, produït per la Fundación Collado-Van Hoestenberghe i que forma part
de la Programació TNT dins de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa, es
representarà al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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 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 mNACTEC. Punt de trobada: Oficina de Turisme (Masia Freixa, pl. de Josep Freixa
i Argemí, 11).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bombàstica Naturalis i altres beceroles”, trobada amb
l’il·lustrador Iban Barrenetxea, dins del cicle Terrassa llegeix.... L'il·lustrador i
escriptor parlarà de la seva opera prima "Bombàstica Naturalis", entre d’altres. La
xerrada se situa en el marc de l’inici dels clubs de lectura infantils de les biblioteques
municipals de Terrassa. El presentarà l’editora del llibre, Arianna Squilonni, de
l’editorial A buen paso. L’activitat ha rebut el suport del Grup de Treball de
Biblioteques Infantils Bib Botó, del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de
Catalunya. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Ves què vols que t’expliqui ara!”, a
càrrec de Rosa Fité. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 21 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Tango”, concert a càrrec d’El Piropo,
nou grup instrumental de tango professional creat a Barcelona l’any 2013. A
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21 h:
2n Circuit de Música Moderna: Concert del grup El Faro de Alquimia, organitzat pel
Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de
Sant Pere Nord. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).

Diumenge, 15 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 4, Amadeu
Aguado, participarà en la presentació del Club Maurina Egara CF de la temporada
2015-2016. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de la Maurina (c/ de
Calderón de la Barca, 98).
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A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la presentació dels equips de la Unió
Esportiva Sant Llorenç de la temporada 2015-2016, que tindrà lloc al Camp
Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n).
A les 11.40 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, participarà en el lliurament de premis de la categoria benjamí del
Campionat Comarcal de Cros Escolar 2015-2016 organitzat pel Consell Esportiu del
Vallès Occidental, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, que tindrà lloc a
la pista d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona,
4).
A les 12.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera; participarà en l’acte de presentació
dels equips del club Bàsquet Can Parellada de la temporada 2015-2016. L’acte
tindrà lloc al Pavelló Municipal de Can Parellada (c/ d’Amèrica, 2).
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; i del regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; saludarà les persones
assistents a la 1a Jornada Solidària a benefici de l’Associació Espanyola de la
Malaltia de Behçet. La jornada solidària comptarà amb actuacions de zumba,
pallassos, una paella popular i una fira solidària. L’acte, al que també assistirà al
llarg del matí el regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, tindrà lloc al carrer dels
Rajolers, cantonada amb la carretera d’Olesa, al barri del Roc Blanc.
A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà al dinar de celebració del 60è aniversari de la Penya Barcelonista 1900.
L’acte tindrà lloc al restaurant Imperial (ctra. de Matadepera, 66).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’Open Ping pong per a tothom organitzat
pel Club de Tennis Taula Els Amics de Terrassa. El programa Ping pong per a
tothom és un projecte de la Federació Catalana de Tennis Taula dirigit a facilitar la
competició no federada a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest esport.
El programa comprèn diferents modalitats regulars i puntuals de competició que se
celebren en diferents clubs del país durant tot l’any. El torneig tindrà lloc a les
instal·lacions de la Societat Coral Els Amics (c/ del Pantà, 57).
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’activitat “Naixem amb una
ment curiosa”, organitzat per l’Escola Bressol Municipal Moisès. Es tracta d’un espai
de joc per fomentar l’exploració, l’experimentació i la descoberta dels nadons d’entre
6 i 12 mesos perquè explorin i investiguin amb els cinc sentits de cara a afavorir la
descoberta de l’entorn i la d’ells mateixos. L’activitat, que tindrà lloc al Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), s’emmarca en les
activitats de la 20a edició de la Setmana de la Ciència
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, i el regidor del Districte 6, Noel Duque, assistiran a la
presentació dels equips del club de futbol CSCF Joan XXIII de la temporada 20152016, que tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de les Arenes (c/ de l’Ordal, s/n).
A les 13 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà, per
delegació de l’alcalde, al IX Campionat de Tennis Adaptat, organitzat pel Club
Deportiu Terrassa Hockey a les seves instal·lacions de Les Pedritxes (ctra. de
Terrassa a Talamanca, 6, Matadepera). Al Campionat hi participaran alumnes de
l’Escola de Tennis del CD Terrassa Hockey i dels centres Prodis, Fupar i Escola
Crespinell de Terrassa, del centre Atendis de Sabadell i del centre Catalonia de
Cerdanyola del Vallès. També hi participaran jugadors de l’Escola Acell de Tennis,
dirigida per Sergi Bruguera.
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A les 15.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la jornada esportiva organitzada pel
Terrassa Reds American Football Team, coincidint amb l’inici de temporada de
l’equip sènior de l’entitat. Tindrà lloc al Camp de Futbol de Can Boada (camí de Can
Boada del Pi, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació del musical “Mary
Poppins”, a càrrec de la Cia. de Teatre 34 Passes de Terrassa i del grup musical
AlterCat. La representació tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de la
temporada 2015-2016 de l’equip de bàsquet femení Joventut Esportiva de Terrassa
(JET). L’acte tindrà lloc al Pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/
de Badalona (c/ de Badalona, 4).
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. “Ciutat
fabril”, mostra organitzada per professionals i persones usuàries del Centre de Dia
de Salut Mental de Terrassa. L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 10 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar: Itinerari: “Formació, estat i
recuperació dels nostres torrents”. A càrrec d’Enric Datzira, geògraf i educador
ambiental. Tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de
Can Bonvilar, 40).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Itinerari: “Històries del centre”. El Museu de
Terrassa presenta aquest nou itinerari que convida a conèixer històries, curiositats,
anècdotes i edificis del centre de Terrassa. L'activitat es porta a terme amb
l'Associació de Veïns del Centre de Terrassa i el suport de l’Arxiu Municipal de
Terrassa. El lloc de trobada serà a la Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la
Vila Medieval de Terrassa (pl. de la Torre del Castell – Palau, 8).
D’11.30 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Visita
familiar amb conte i taller: “Cotxe a propulsió amb materials reciclats”. Al 2015, el
cicle Diumenges al Museu ofereix 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 estan
dirigides a famílies amb infants 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
podrà visitar l’exposició “Vestir l’automòbil: els tèxtils que es mouen amb tu” on els
nens i nenes descobriran els teixits que estan presents als automòbils, tant els més
visibles dels seients o del sostre interior com els que s’amaguen a dins de peces
com les rodes, els cables, etc. Després, la mestra Rosa M. Iglesias ens portarà un
conte i un taller amb materials reciclats on els protagonistes són els cotxes. Per
poder realitzar el taller cal que cada nen o nena porti quatre taps grans de plàstic
com els de garrafa. L’activitat tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Programació municipal de Teatre Familiar: “El vestit nou de la caputxeta amb botes”,
a càrrec de la Cia. Pa sucat. Al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert d’Exxasens, una de les bandes de rock
instrumental més internacionals de casa nostra. Cicle organitzat pel Servei de
Cultura. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Els Mozart”, amb Claudi Arimany,
flauta. Dirigit per Quim Térmens, concertino director. Concert a càrrec de l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 16 de novembre
AGENDA
A les 11.30 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Utilitza les xarxes per buscar feina”.
A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Inscripcions al Curs d’informàtica bàsica, a càrrec de
Josep Puig. Curs per adquirir una certa autonomia en l’aprenentatge de les noves
tecnologies. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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).
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A les 17 h:
Activa el +60 – Cinema: “Ocho apellidos vascos”, dirigida per Emilio MartínezLázaro. Cicle impulsat pel Servei de Promoció de la Gent Gran. Al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Taller de creació i impressió 3D, a càrrec
d’Ariadna Fábregas. Per aprendre a dissenyar i imprimir un objecte i per introduirnos a la impressió 3D a partir de diferents estratègies creatives. A la Baumann
Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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 adreçada a joves a
partir de 16 anys. Amb el suport d’educadors de Càrites i l’Espai Bit. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Coneix els drets dels infants”, per a infants
de 8 a 11 anys. El 20 de novembre es commemora el Dia Internacional dels Drets de
l'Infant. A través del joc, els nens i nenes coneixeran quins són els seus drets i com
els poden fer valdre. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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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