Agenda

Dissabte, 21 de novembre

AGENDA
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde, Miquel Sàmper, donarà la benvinguda a les persones participants
en el Consell Anual de l’Assemblea Nacional Catalana, que tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’obertura de la Jornada Científica “Terrassa, ciutat de la llum”,
organitzada pel Servei d’Innovació i Universitats de l’Ajuntament, dins dels actes de
la Setmana de la Ciència. La Jornada, que es celebrarà a l’Auditori del Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270), compta amb la
participació de diversos ponents, persones rellevants en l’estudi i desenvolupament
de les innovacions tecnològiques que es porten a terme a la nostra ciutat,
encaminades a la recerca de l’ús de la llum i les seves aplicacions en els camps de
la ciència i la medicina.
A les 10 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la Sessió de Marxa
Nòrdica a Vallparadís, emmarcada en les activitats de la campanya “Terrassa contra
la violència masclista 2015”. El punt de trobada serà al Pla del Castell del parc de
Vallparadís.
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A les 11.30 h
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de comerç,
Amadeu Aguado, visitarà les fires Vallès Gastronòmic i Terrassa de Vins, que es
podran visitar al Recinte Firal de Terrassa (pg. del 22 de Juliol, 265), del 20 al 22 de
novembre. Aquest any, s'amplia l’espai de la gastronomia per donar cabuda a
restaurants, cuiners, elaboradors de productes artesans i agroalimentaris de qualitat.
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà al Concert contra la
violència masclista, emmarcat en les activitats de la campanya “Terrassa contra la
violència masclista 2015”. El concert anirà a càrrec del grup musical Dona Cançó.
L’acte, organitzat per LGTB Terrassa amb la col·laboració del Servei de Polítiques
de Gènere, tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’handbol femení corresponent a la
categoria Primera Catalana Sènior Femení Grup C, que enfrontarà l’Handbol
Terrassa amb el CH Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat. El partit es disputarà al
Pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 20 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà al concert del grup folk Betzuka,
organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la col·laboració de les
associacions de veïns de Torre-sana i de Vilardell i de Dones amb Empenta, dins del
2n Circuit de Música Moderna. Tindrà lloc al Casal de Montserrat, Torre-sana i
Vilardell (c. de Salamanca, 35).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de teatre documental
“Nadia. La vida de Nadia Ghulam”. Una producció de La Conquesta del Pol Sud
SCP, Festival GREC i CCCB amb el suport de l’Institut Català de les Empreses
Culturals. La representació, dins de la Temporada d’Arts Escèniques de Terrassa,
tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar d’Inici de Temporada del CD
Terrassa Hockey, que tindrà lloc al restaurant Les Pedritxes (ctra. de Talamanca, km
5,6, Matadepera). En el decurs del sopar es farà el lliurament de les distincions de la
temporada esportiva 2014-2015.
A les 21.30 h:
La regidora de LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà al sopar organitzat per l’entitat Els
Dragons de la Mola amb motiu de la celebració, del 20 al 22 de novembre a la ciutat,
de l’Assemblea ADI (Agrupación Deportiva Ibérica LGTB). El sopar tindrà lloc al
restaurant Limón Limón Café (c/ de la Rutlla, 12).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem: Taller d’intercanvi lingüístic”: Taller
d’intercanvi lingüístic. A càrrec d’Aprenem Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Taller: “33 maneres de dibuixar - Art i
Educació”. Taller de dibuix no convencional on s’exploraran diferents maneres de
dibuixar un objecte. S’adreça a professorat de primària, secundària i batxillerats per
poder tenir eines per treballar-ho a l'aula. S’emmarca en les sessions d'Art i
Educació del BaumannLab. Tindrà lloc a Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “En el país de les meravelles”. Activitat que forma part
del Cicle I+D Laboratori de Creativitat. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 20 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Concert Coral”, concert a càrrec de la
Coral del Conservatori de Sant Cugat (primera part) i de la Coral Nova Egara
(segona part). Donaran a conèixer part del repertori del compositor i director Ramon
Romaní, també s’interpretaran dues obres d’E. Elgar i F. Mendelssohn. Forma part
del Cicle Músiques del Cor. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 22 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
del regidor del Districte 5, Marc Armengol; assistirà a la presentació dels equips de la
temporada 2015-2016 del Club de Futbol Poble Nou 2002. L’acte tindrà lloc al Camp
Municipal de Futbol del Poble Nou (c/ de Blanca de Centelles, s/n).
A les 11.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà el cònsol dels Estats Units a Barcelona,
Marcos Mandojana, que visita la nostra ciutat per assistir a la 37a Diada dels
Minyons de Terrassa, que tindrà lloc a la plaça Vella. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
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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; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i d’altres membres de la Corporació Local; assistirà a la 37a Diada dels
Minyons de Terrassa amb les colles convidades Castellers de Barcelona i Castellers
de Sants. La Diada tindrà lloc a la plaça Vella.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora Lluïsa Melgares participarà, per delegació de l’alcalde, en la Pedalada
popular reivindicativa per demanar a la Diputació de Barcelona l’adequació de la
carretera de Matadepera i la carretera de Castellar del Vallès a l’ús urbà de la
bicicleta. El punt de trobada de la Pedalada, d’unes dues hores de recorregut,
organitzada per l’Associació BiciTerrassa Club (BiTer), amb el suport del Club Egara
i la Unió Excursionista de Matadepera, serà a la plaça de la Bicicleta de Terrassa.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’hoquei corresponent a la Lliga
Nacional d’Hoquei Herba que disputaran l’Atlètic Terrassa Hockey Club i el Club
Egara. El partit es disputarà a les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa, a Can Salas
(ctra. de Castellar, km, 20,3).
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol de la categoria Primera
Divisió Femení, Grup 2, que enfrontarà als equips Manu Lanzarote CF i Molinos UD
“A”. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/ de
Castellsapera, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle
“Nidea”, del ballarí Xavi Estrada. La representació, dins de la Temporada d’Arts
Escèniques de Terrassa, converteix l’acció de muntar tot sol un moble d’una
coneguda cadena sueca en tota una experiència sobre el fet d’enfrontar-se als
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reptes. Produït amb el suport de Fet a Mataró, CC Can Felipa i el Festival Escena
Poblenou. Es podrà veure a la Sala Maria Plans (c. de Gaudí, 11).
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de bàsquet de la categoria Copa
Catalunya Masculina que enfrontarà els equips CN Terrassa i Sol Gironès Bisbal. El
partit es disputarà al Pavelló del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
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).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita: “Terrassa, ciutat d’art”. El Museu de
Terrassa organitza una visita per descobrir les diferents facetes de l’art local. Gràcies
a les peces del fons d’art local exposades a la Casa Alegre de Sagrera es treballen
conceptes artístics com la tècnica, l’estil o el color. Posteriorment es fa un recorregut
per conèixer algunes de les escultures exposades al carrer. L'activitat està
relacionada amb l’exposició virtual “Terrassa, escultures públiques”. El lloc de
trobada serà a la Casa Museu Alegre de Sagrera (c. de la Font Vella, 29-31).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Programació municipal de Teatre Familiar: “Les set cabretes i el llop”, a càrrec de la
Cia. Sim Salabim. Al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 19.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Gospel: “Lets Get Musical” és un
concert dedicat a a les cançons del teatre i el cinema musical, els d’ara i els de
sempre. A càrrec de Gospel Vallès, dirigit per Julià Monje. A l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 23 de novembre

AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, rebrà una delegació de càrrecs polítics i personal tècnic de Huancayo
(Perú). L’objectiu de la visita és la de conèixer experiències de promoció empresarial
de diferents municipis. Aquesta acció s’estableix com a continuïtat d’un projecte de
col·laboració sol·licitat per l’entitat Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa,
finançat per la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació. La trobada tindrà
lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B).
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A les 16.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares assistirà a la sessió de
cinefòrum on es projectarà el film “La bicicleta verde”, dirigida per Haifaa Al-Mansour
(Aràbia Saudita, 2012). Aquest drama, que aborda el tema de les nenes i les
violències masclistes, forma part del Cinefòrum “Les Dones”, organitzat pel Servei de
Polítiques de Gènere. El Cinefòrum “Les Dones” s’endinsa en l’univers
cinematogràfic per trobar pel·lícules de temàtica molt diversa, però totes amb un
objectiu comú: la promoció de la igualtat de gènere. La projecció tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c. de Sant Pere, 9).
A les 21 h:
La regidora de LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la projecció del documental
“Tchindas, històries de la comunitat de dones trans més apoderada de l’Àfrica”
dirigit per Marc Serena i Pablo García i produït per Doble Banda. El reportatge és
fruït de la recerca del codirector Marc Serena sobre comunitats LGBT a 20 països
africans per escriure el llibre “Això no és africà!” (La Magrana), on donava veu a
totes aquelles veus silenciades. Aquest acte, que tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/
de Sant Pere, 9), forma part de la commemoració del Dia de la Memòria Trans, al
que l’Ajuntament de Terrassa s’ha adherit per primera vegada. A proposta de
associació LGTB Terrassa, i emmarcat en el pacte DASIG, la ciutat vol retre
homenatge a les morts com a resultat de la transfòbia i destacar la contínua
violència suportada per aquesta comunitat. El dia de la Memòria Trans té origen en
el TDoR (Transgender Day of Remembrance, TDoR) que el dissenyador gràfic,
columnista, i activista Gwendolyn Ann Smith, va proposar després de seguir
l'assassinat de Rita Hester a Allston, Massachusetts, el 28 de novembre de 1998.
Posteriorment, a les 22.40 h, la regidora presentarà un debat amb la presència del
codirector del documental Marc Serena, que també presentarà el llibre “Això no és
africà!”.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Nascuts per llegir: Cantem i ballem amb el Quico.
Especial Tardor!. Activitat per a nens de 18 a 36 mesos. 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).
A les 19 h:
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: Xerrada: “Economia de participació –
viure millor almenys”, a càrrec de Verònica Moyano, de l’associació Solidança.
S’emmarca en el programa d’actes de la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus a Terrassa, promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat –
l’Agència de Residus de Catalunya, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la
Sostenibilitat, el Consorci de Residus del Callès Occidental i l’Ajuntament de
Terrassa. Tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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