Agenda

Dissabte, 12 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart assistirà a diversos actes organitzats per
diferents entitats de la ciutat a benefici de la Marató de TV3, dedicada enguany a la
diabetis i l’obesitat.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà al Concert de Nadal de l’Escola Cultura Pràctica, que tindrà
lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballat, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, i del regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Gala solidària contra el
càncer infantil “Mira a la vida” que tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
L’objectiu d’aquesta iniciativa solidària és aconseguir donatius per la investigació
contra el càncer infantil a través de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil
Adrián González Lanza i Todos con Aleix i Max contra la Histiocitosis, per a la
investigació a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L’acte està organitzat per la
Hermandad San José de Abrucena en Terrassa.
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A les 18.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la Final i participarà en el lliurament de premis de la Copa del Món
d’Esgrima Floret Júnior Masculí Terrassa 2015 que tindrà lloc al Pavelló de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4). El torneig, on prendran part 120 participants de 25
països diferents, està organitzat per la Federació Catalana d’Esgrima en
col·laboració amb el Club Esgrima Ciutat de Terrassa.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; i del regidor de Serveis Socials,
Noel Duque; assistirà al Sopar de reconeixement al voluntariat del Comitè Local de
Creu Roja de Terrassa que tindrà lloc al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol,
265).
Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al Concert de Villancicos Rocieros
organitzat pel Centro Andaluz Casa de Priego de Córdoba en Terrassa. L’acte tindrà
lloc al local de l’entitat (c/ de Huelva, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la “Tarda de Música”,
organitzada pel Casal de Gent Gran Terrassa – Sant Pere Nord. L’acte, que tindrà
lloc al mateix Casal (rbla. de Francesc Macià, 257), comptarà amb l’actuació de la
Rondalla les Arenes del Casal Sant Pere Nord i del Grup d’Havaneres de
l’Associació de Jubilats de Sant Pere Nord “Mar de Fons”.
A les 16.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Fase Final de la Copa del Món
d’Esgrima Floret Júnior Masculí Terrassa 2015 que tindrà lloc al Pavelló de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4). El torneig, on prendran part 120 participants de 25
països diferents, està organitzat per la Federació Catalana d’Esgrima en
col·laboració amb el Club Esgrima Ciutat de Terrassa.
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A les 18.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
assistirà a la Cantada d’Havaneres a benefici de la Marató de TV3, dedicada
enguany a la diabetis i l’obesitat. El concert, organitzat per la Delegació de Terrassa
de l’Associació de Diabètics de Catalunya, anirà a càrrec del grup Rems i Cancó de
Taverna i tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel
Sallent, 55).
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al VIII Festival de Patinatge Artístic “Un
somni medieval” organitzat pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa amb el
suport de l’Ajuntament de Terrassa. El Festival, que comptarà amb la presència de
prop de 300 patinadors i patinadores de clubs d’arreu de Catalunya, se celebrarà al
Pavelló del Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de Sardenya, s/n).
A les 20 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil i del Districte 6, Noel Duque, assistirà al
Festival “Música per la Música”, organitzat per l’Esplai La Fàbrica de Can Tusell.
L’acte comptarà amb un concert de rumba i flamenc a càrrec de Rafa y Varo i tindrà
lloc al Casal Cívic de Can Tusell (c/ de Tarragona, 101).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al sopar de la Copa del Món d’Esgrima
Floret Júnior Masculí Terrassa 2015 que tindrà lloc al restaurant MUN Cuina
Evocativa de l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
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).

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 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
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.
D’11 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Activitat
adreçada a adults : “Viu en directe…la indumentària sobre paper (segles XVI-XXI)”.
Una experiència que permet baixar a l’espai de reserva on es guarda el fons
bibliogràfic antic del CDMT i manipular publicacions de gran luxe i/o de petit format,
edicions molt limitades que van permetre aprofundir en l’estudi de la història de la
indumentària i els seus complements. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/
de Salmeròn, 25).
A les 12 h:
Nascuts per llegir: “L’arbre de la Tona”. 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 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Els quatre dracs”. A càrrec de Montse
Freixa. Activitat per a infants a partir de 3 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: Taller “Calendari d’advent: Cada dia una
sorpresa!”. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
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 12.30 h:
Terrassa fa Nadal: Cicle Sons del Nadal: Concert del Cor de Montserrat. Dirigit per
Francesc Vallès. Cantada de nadales a l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat,
14-16).

Diumenge, 13 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la presentació del equips de futbol de la temporada 2015-2016 del CD
Can Parellada. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Can Parellada (c/
d’Amèrica, s/n).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, saludarà les persones assistents al 3r Torneig Benèfic de Paddle en
benefici de l’entitat El sueño de Aarón, que lluita contra l’atròfia muscular espinal,
una malaltia degenerativa que, a dia d’avui, no té tractament. L’acte tindrà lloc al
Centre de Fitness PerfectFit (av. del Vallès, 139).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; assistirà a l’aperitiu de presentació de la nova Associació Trabucaire
“Bandolers de Terrassa”. L’acte tindrà lloc a la plaça Didó. Prèviament, haurà sortit
una cercavila que recrearà l’assalt a la Masia de Can Boada, amb l’acompanyament
de les colles del Drac i Bruixes de Can Boada i dels Diables de Sant Pere Nord. El
recorregut s’iniciarà a la Masia de Can Boada (av. de Can Boada) i finalitzarà a la
plaça Didó.
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A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà al Dinar de Santa Llúcia, organitzat
per l’organització local de l’ONCE a Terrassa. L’acte tindrà lloc al restaurant Imperial
(ctra. de Matadepera, 66).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera; i del regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; assistirà a la Festa Nadal
Gran 2015 de la Cogullada, la Maurina i Roc Blanc, organitzada per les associacions
veïnals d’aquests barris. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia
Capmany (av, d’Àngel Sallent, 55).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la Trobada de Nadal de l’entitat Acció Gent Gran. L’acte
tindrà lloc al Casal de Gent Gran Anna Murià (c/ de Sant Ildefons, 8).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, i el regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran
a les Jornades Solidàries del Càncer Infantil, que tindran lloc al Recinte Firal de
Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265), organitzades per la Hermandad San José
de Abrucena en Terrassa. L’objectiu d’aquesta iniciativa solidària és aconseguir
donatius per la investigació contra el càncer infantil a través de la Asociación Lucha
contra el Cáncer Infantil Adrián González Lanza i Todos con Aleix i Max contra la
Histiocitosis, per a la investigació a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L’acte
comptarà amb actuacions musicals, infantils i de dansa, i amb una paella popular.
A les 10 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Fira d’Hivern, organitzada per
l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, que tindrà lloc a la plaça del Primer de
Maig i la rambla de Francesc Macià.
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A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’Open Internacional Terrassa 2015
d’Esgrima en la modalitat de floret absolut, que es disputarà al Pavelló de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4), tant en categoria masculina com en femenina. Aquesta
prova serà puntuable per al rànquing estatal i per al circuit europeu per a aquells
tiradors menors de 23 anys. Es preveu la participació de més d’un centenar
d’esportistes.
A les 17 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà al Quinto Solidari amb la Marató de
TV3 organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Llorenç i diverses entitats del barri
a l’Escola Sant Llorenç del Munt (c/ de Castellsapera, 81).
A les 18 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, visitarà l’Adoració dels Reis del XIV
Pessebre Vivent Les Fonts, organitzat per l’Associació de Propietaris i Veïns de les
Fonts i diverses entitats del barri. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de les Fonts (c/ de
Santa Teresa, 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
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 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).
D’11.30 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Taller:
“Ninot de neu amb mitjons”. Taller in fer un ninot de neu aprofitant aquells mitjons
desaparellats que es troben per casa. Activitat gratuïta pensada per a nens i nenes
de més de 5 anys acompanyat per un adult. Al Centre de Documentació i Museu
Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 13 h:
Terrassa fa Nadal: Cicle Sons del Nadal: Concert de l’Orfeó Joventut Terrassenca.
Dirigit per Lucia Béresová. Cantada de nadales a l’atri de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
Programació familiar de Teatre familiar: “Pastorets, cap a Betlem!”. A càrrec de la
Cia. La Roda Produccions. En Joan i en Carles són dos amics a qui els agrada molt
el teatre i que han acceptat un gran repte: explicar la conegudíssima història d’Els
Pastorets. Uns pastorets ben diferents: una mica massa valents i un pèl massa
despistats, però això sí: molt espavilats! Al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori: Cicle Músiques del Cor: “Lets5”, a càrrec del grup
Gospelins Terrassa. Amb direcció i arranjaments d’Alícia Rey. A l’Auditori Municipal
de Terrassa (pg. d’Ernerst Lluch, 1).
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Dilluns, 14 de desembre

AGENDA
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Cantada de Nadales
“Trobada intergeneracional de corals”, activitat organitzada per l’Associació de Gent
Gran Terrassa Centre. L’acte tindrà lloc a la seu de l’entitat (c/ de Wagner, 2).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Gala de Lliurament del XIII Premis
de la Indústria Musical del Directe (Premis ARC 2015). L’acte tindrà lloc a la Sala
Barts de Barcelona (av. del Paral·lel, 62).
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).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: Taller “Calendari d’advent: Cada dia una
sorpresa!”. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. 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).
A les 19 h:
Terrassa fa Nadal: Cantada de nadales a càrrec dels “Alumnes d’iniciacions del
CEM”. A l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16).
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