Agenda

Dissabte, 28 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Normalització Lingüística, Rosa
Ribera; i del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de
Comerç, Amadeu Aguado; lliurarà els premis de la 2a edició del concurs “Joc de
Paraules”, organitzat per l’Associació Ca n’Aurell Comerç i Serveis, amb la
col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, Voluntaris
per la Llengua i la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana
de Terrassa. Aquesta campanya lingüística i comercial s’ha fet entre el 2 i el 21 de
novembre amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat del barri de Ca
n'Aurell per mitjà de la llengua, d'una manera divertida, senzilla i lúdica. L’acte tindrà
lloc a l’Era de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n), al Parc de Sant
Jordi, emmarcat en la celebració del Mercat de les Puces, que se celebra l’últim
dissabte de cada mes al Parc de Sant Jordi organitzat per Ca n’Aurell Comerç i
Serveis.
A les 18 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la presentació del cicle “Sons de Nadal”, coorganitzat pel Servei de
Cultura municipal i Terrassa Ciutat Coral. L’acte, que tindrà lloc a l’atri de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), consistirà en una cantada
conjunta a càrrec de diferents corals de la ciutat.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de proclamació del
Terrassenc de l’Any 2015. El Centre Cultural El Social lliura els títols de Terrassenc
de l‘Any de manera ininterrompuda des de fa 46 anys, un guardó que distingeix
trajectòries personals destacades i que són un model ciutadà per a tothom. La
finalitat és la de retre homenatge a persones terrassenques de naixement o adopció
que, per la seva trajectòria cívica, han destacat en camps relacionats amb la cultura,
l’art, la beneficència, l’abnegació, l’esport o la religió, per la seva capacitat altruista i
per promoure valors cívics, com ara el compromís, la perseverança i la generositat.
L’acte, al que també assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores, i membres de la
Corporació Local, tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor del Districte
6, Noel Duque, assistiran a l’acció de neteja de l’espai públic, organitzada per
l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, que tindrà lloc al carrer de l’Historiador
Cardús. El punt de trobada serà el carrer de l’Historiador Cardús, amb el carrer del
Doctor Ferran.
A les 11 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a l’itinerari “La Guerra Civil a
Terrassa”, organitzat pel Servei de Qualitat Democràtica, juntament amb el Museu
de Terrassa. Aquesta activitat s'emmarca en la celebració del Dia Nacional en
memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista i
consisteix en una visita guiada per diversos espais de la ciutat que van tenir un
paper destacat durant la Guerra Civil. El lloc de trobada serà la plaça del Vapor
Ventalló.
A les 12.15 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació I Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte d’inauguració de la Ruta Literària de “La Teranyina”, activitat
organitzada per la Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa - BCT Xarxa. La ruta
s’iniciarà a les 10.15 h i es clourà a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella,
29) a les 12.15 h.
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A les 16 h:
La regidora de Polítiques de Gènere i del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la
XVII Trobada d’Estudiants Gitanes a Catalunya, organitzada per l’AMPA de l’Escola
Mare de Déu de Montserrat, juntament amb l’Associació Gitana de Dones Drom
Kotar Mestipem. La Trobada tindrà lloc a l’Escola Mare de Déu de Montserrat (c/ de
Badajoz, 12).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Nous
Diàlegs”, dins del projecte “Diàlegs amb Roser Lòpez Monsó”, a cura de Juan Carlos
Estudillo, que s’exposa en tres espais diferents de la ciutat. Aquesta mostra es podrà
veure a l’Estudi TigoMigo (c/ de Viveret, 17). Posteriorment, a les 18.45 h, i dins del
mateix projecte, assistirà a la inauguració de l’exposició “Paraules i objectes. De
subtileses i conviccions”, que es farà a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
“Diàlegs amb Roser Lòpez Monsó”, projecte impulsat per Terrassa Arts Visuals,
compta amb obres d’Acebuch, Lluís Alabern, Imanol Buisan, Mercé Casanovas,
Jordi F. Fernàndez, Rosanna Fontanet, Xavier Juanhuix, Miquel Llonch, Moreno &
Soria, Irene Pérez, Joan Ignasi Ros, Tigo&Migo Edicions i Gabriel Verderi. Es podrà
veure fins al 10 de gener de 2016.
A les 20 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, i la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistiran al Concert de sensibilització sobre el
tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, a càrrec de DtProject. L’acte, que
forma part de la campanya Terrassa contra la violència masclista 2015, està
organitzat per Esclavitud XXI, l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, i Cristians
per Terrassa. Tindrà lloc a l’Església Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar,
299).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar de Cloenda de la Temporada 2015
de la Penya Ciclista Nicky’s que tindrà lloc al Restaurant Première (ctra. BV 1274,
km 1, Parc Audiovisual de Catalunya).

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 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Sopar de celebració del 10è aniversari
de la Asociación Rociera Andaluza Voces del Camino de Terrassa. L’acte tindrà lloc
al Restaurant Imperial de Terrassa (ctra. de Matadepera, 60-66).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Actes en commemoració del Dia Mundial de la Sida: Torneig de rugbi a la Zona
Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4). A càrrec dels Dragons de la
Mola (equip mixt LGTB), amb la col·laboració de l’Associació Actua-Vallès.
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 10 h:
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: Promoguda per la Unió Europea,
l’Agència de Residus de Catalunya, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat – Diputació de Barcelona i el Consorci de Residus del Vallès
Occidental. Visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a
Vacarisses. El punt de trobada serà l’Estació d’Autobusos Interurbans (ctra. de
Montcada, 2). L’Ajuntament de Terrassa participa i col·labora amb aquesta Setmana
de forma activa, tot fent una proposta d’activitats que tenen l’objectiu de promoure
els hàbits de reducció de residus, fent especial esment en la prevenció (reduir la
generació), així com millorar la qualitat de la recollida selectiva i el bon ús dels
serveis municipals disponibles. Les millores en aquest àmbit comporten un estalvi
econòmic important, incideixen en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i
contribueixen a la sostenibilitat ambiental.
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Trobada amb el guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia
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Freixa (parc de Sant Jordi - pl. de Josep Freixa i Argemí, 11). Inclou visita guiada a
la Masia Freixa, la Casa Museu Alegre de Sagrera i el mNACTEC.
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”. A càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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 12 h:
Nascuts per llegir: “Un tastell de Lluna”. A càrrec de l’Escola Bressol El Grimm.
Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
2n Circuit de Música Moderna: Rock urbà. Concert de Descantilleos, banda de
rock’n’roll de Terrassa formada al 2011 pels germans Dani i Jordi Lleonart, a la que
s’hi sumen Marcos Corcoba i Adrián Muñoz. Tindrà lloc al Casal Cívic de Can Boada
(c/ de Joan d’Àustria, 11). Concert organitzat pel Servei de Cultura amb la
col·laboració de l’AV Grups Gibraltar – Plaça Lluís Companys.
A les 19.15 h:
“Diàlegs amb Roser Lòpez Monsó”: Inauguració de l’exposició “Tot art abraça un
concepte”, a cura de Juan Carlos Estudillo, dins del projecte expositiu “Diàlegs amb
Roser Lòpez Monsó”, impulsat per Terrassa Arts Visuals. Amb obres d’Acebuch,
Lluís Alabern, Imanol Buisan, Mercé Casanovas, Jordi F. Fernàndez, Rosanna
Fontanet, Xavier Juanhuix, Miquel Llonch, Moreno & Soria, Irene Pérez, Joan Ignasi
Ros, Tigo&Migo Edicions i Gabriel Verderi. Es podrà veure fins al 10 de gener de
2016 a l’EspaiDos de la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
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Diumenge, 29 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la presentació dels equips de futbol base de la temporada 2015-2016 del
Centro Parroquial San Cristóbal. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de
Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
Al migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà al Concert Benèfic Carmen Aguilar i
Alcalá la Real, a benefici de Prodis, Prodisminuïts Fundació Privada Terrassenca,
organitzat pel Centro Cultural Andaluz de Alcalá la Real y Comarca de Terrassa.
L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde Marc Armengol assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte
d’inauguració del 73è Pessebre Oficial de l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa i
de l’Exposició de Diorames. L’acte tindrà lloc al soterrani de la Catedral del Sant
Esperit, a la plaça Vella.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Neus
Català, un cel de plom”, adaptació teatral de la novel·la de Carme Martí sobre la vida
de Neus Català, interpretada per Mercè Arànega. L’espectacle, produït per la Sala
Muntaner i el Festival Grec 2015, forma part de la Temporada d’Arts Escèniques a
Terrassa. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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

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 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 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Josh Rouse. Josh Rouse (Nebraska, USA,
1972) és un dels millors exponents del Folk-Pop internacional, amb ja una dilatada
carrera a l'esquena reflectida en una desena d'àlbums fins a la data. Al 2014 va
rebre un Goya a la Millor Cançó Original, per 'Do you really want to be in love',
inclosa en la BSO de La Gran Família Espanyola. Aquesta BSO ha estat la primera
incursió de Josh en el món del cinema, un món que ja li era familiar per incloure les
seves cançons en Sèries de TV de prestigi mundial com el 'Doctor House' o
'Anatomía de Grey' ... o en pel·lícules ben conegudes com 'Vanilla Sky' (Tom Cruise)
o 'Eat Pray Love' (Hugh Grant). A Espanya, la seva cançó Quiet Town, va aparèixer
a Cosins. A la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 30 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera,
l’acte de constitució del Plenari del Consell Escolar Municipal corresponent al curs
actual. El Consell Escolar Municipal, creat l’any 1996, té, entre altres objectius, el de
permetre la comunicació de tota la comunitat educativa de forma periòdica establint
un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp
educatiu de la ciutat. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la jornada:
“L’abordatge i prevenció de les mutilacions genitals femenines a Catalunya. El treball
des dels i les professionals i des de les comunitats”, organitzada per la Direcció
General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya. La Jornada, que es farà el proper 30 de novembre a
Terrassa, en el marc de la celebració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, serà un espai per conèixer i debatre l’experiència de
treball en aquest àmbit des de la prevenció, i servirà per donar pautes a les i els
professionals de la salut, de l’àmbit educatiu, dels serveis socials, dels serveis de
seguretat i a qualsevol persona interessada per aprofundir en la detecció i
l’abordatge dels possibles casos de Mutilació genital femenina. Tindrà lloc al
Qu4drant.0 (pg. dels Telers 5, passadís B, 2a planta).
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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).
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: “L’Elmer presenta... novetats!!!”. Presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BD3. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El bagul dels llibres”, a càrrec de Dolors Serra.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitat de Baumann Servei Jove: Berenem i xerrem: “Consum responsable: com
influeixen les meves compres en el món?”. Sessió participativa d'intercanvi,
sensibilització i presa de consciència sobre temes d'actualitat. Amb el suport dels
educadors de Càritas i l'Espai Bit. Per a joves a partir de 16 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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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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