Agenda

Dissabte, 4 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius regidors de
Districte, visitarà diverses activitats programades amb motiu de les festes majors del
barri de la Maurina i les Arenes, la Grípia i Can Montllor.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà al 3r Torneig Guillermo García Mata organitzat per la U. D. Sant Llorenç
com a final de temporada, al camp municipal de futbol de Sant Llorenç (c/
Castellsapera, s/n).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en l’acte de cloenda i en el lliurament de premis dels Jocs Esportius
Escolars d’Infantil i Primària del Curs 2015-2016, organitzats pel Consell Esportiu del
Vallès Occidental de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Zona Esportiva Municipal de
Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, assistirà a la 13a edició de
Comerç a Cel Obert, que, de 10 del matí a 10 de la nit, treurà les botigues del barri
de Sant Pere Nord al carrer i inclourà activitats lúdiques familiars, com tallers,
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demostracions de mascotes, activitats infantils, exhibicions de ball o l’actuació dels
Diables de Sant Pere Nord. La fira, que tindrà lloc a la Rambla de Francesc Macià i
la plaça del Primer de Maig, està organitzada per Associació de Comerciants Eix
Terrassa Nord
A les 9 h:
El regidor de Serveis Socials i del Districte 6, Noel Duque, participarà en la
campanya “Omplim El Rebost” de recollida d’aliments per al Centre Social de
Distribució d’Aliments de Terrassa El Rebost. Ho farà al Mercadona de les Arenes
(pg. del Vint-i-dos de Juliol, s/n).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Medi Ambient, Marc
Armengol, assistirà a la Jornada de portes obertes a l’Hort de l’entitat Plantem-nos
(c/ de Montserrat, 151). L’acte està inclòs dins del programa de la 25a Setmana del
Medi Ambient.
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la festa de presentació de la Lliga BBVA
de Hockey Plus, que tindrà lloc al Club Egara (c/ de Jacint Badiella, s/n). La Lliga
BBVA de Hockey Plus, s’iniciarà la temporada 2016-17, adreçada a esportistes amb
discapacitat intel·lectual i impulsada per la Federació Catalana d’Hoquei, el Grup
BBVA i la Fundació Fupar.
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
Festa de sensibilització organitzada per l’Associació Demé, entitat nascuda l’any
2003 per ajudar al desenvolupament de La Comú de Kotouba (Mali), població on
porta a terme diversos projectes de desenvolupament. La Festa tindrà lloc a la plaça
del Progrés.
A les 18.45 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Festa de presentació dels Capdidats
a Capgròs de l’Any que tindrà lloc a la plaça Vella, organitzada per la Coordinadora
de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, el Casinet de
l’Espardenya i els Nans de Terrassa.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició
"Cinquanta obres de llum, color... i fum" de Joan Marsal, emmarcada dins del Cicle
Art Terrassa 2016. L’exposició es podrà veure del 4 al 24 de juny a la Casa Soler i
Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la representació del Taller
d’òpera de le Nozze di Figaro, impartit per Miquel Górriz, Maria Mateu i Joan Manau.
El concert, dins de la Temporada de Música de l’Auditori Municipal i del XXIX Cicle
de Concerts del Conservatori, tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle de la banda catalana de
jazz-fusió Pegasus: “Berlin, simfonia d’una gran ciutat”. L’espectacle inclou la
projecció de la pel·lícula alemanya muda “Berlin, Die Sinfonie der Großstadt”, escrita
per Carl Mayer i dirigida per Walter Ruttmann el 1927, amb banda sonora original en
clau jazzística interpretada en directe. L’espectacle, que arriba per primera vegada a
Terrassa, s'ha pogut veure a diverses ciutats, entre les quals Barcelona, Madrid,
Palma o Miami (EUA). Tindrà lloc al Museu Nacional de Ciència i la Tècnica de
Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant” Taller d’intercanvi
lingüístic. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: 25a Setmana del Medi Ambient.
Visita al Centre de recollida i tractament de residus del Vallès Occidental –
Vacarisses. Podreu observar uns horts de proximitat i ecològics dins l’Anella Verda
de Terrassa. El punt de trobada serà l’Estació d’Autobusos Interurbans (ctra. de
Montcada, 2).
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A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Jornades de portes obertes al Castell Cartoixa de
Vallparadís. Al Museu de Terrassa – Castell Cartoixa Vallparadís (c/ de Salmerón,
17).
D’11 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: Terrassa hi serà present a la Fira Modernista de
Barcelona i promocionarà el programa de rutes turístiques, les visites guiades
gratuïtes a la Masia Freixa, i donarà informació i publicacions del patrimoni de la
ciutat, incidint especialment en el patrimoni Modernista. També es promocionaran
les activitat a les que Terrassa Gastronòmica dóna suport. CorEixample i l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació de
Comerciants del Mercat de la Concepció, presenten la 12a edició de la Fira
Modernista de Barcelona, un esdeveniment que s’engloba dins de la Festa Major de
la Dreta de l’Eixample, que se celebra al carrer de Girona de Barcelona, entre els
carrers del Consell de Cent i l’avinguda de Diagonal, del 3 al 5 de juny.
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cloenda de Clubs de Lectura i Escriptura d’adults, que
s’han dut a terme al llarg del curs 2015/2016 dins del cicle Acosta’t a la lectura.
L’acte comptarà amb una xerrada a càrrec del sociòleg Salvador Cardús i amb
l’actuació en concert d’alumnes de l’ESMUT – Espai Musical de Terrassa.
Actualment hi ha una vintena de clubs i tallers de lectura i escriptura en marxa amb
una oferta literària molt variada: novel·la, anglès, francès, lectura fàcil, assaig,
novel·la històrica, novel·la negra, escriptura o crítica literària. Hi participen prop de
250 persones i 15 conductors que fan possible realitzar els tallers. Enguany s’ha
potenciat l’obra “La Teranyina” de Jaume Cabré, realitzant tot un seguit d’activitats al
volant del patrimoni industrial de Terrassa. Pels diferents tallers organitzats han
passat escriptors i escriptores com Dory Sontheimer, Sílvia Alcàntara, Jaume Cabré
o Aina Li, entre d’altres. L’acte d’aquest dissabte també vol ser un reconeixement als
conductors que fan possible realitzar aquest ampli ventall d’activitats al llarg del curs.
Tindrà lloc al pati de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).

terrassa.cat
Servei de Premsa
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 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: “Ni fadrí ni casat ni vidu”, d’Adrian Ortega i
Antoni Santos Antolí. A càrrec del Grup Teatral Egarenc, sota la direcció de Jaume
Sellarès. Tindrà lloc al Centre Cívic President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).

Diumenge, 5 de juny
AGENDA
A les 7.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’activitat “Pugem a la Mola!”,
organitzada per la Fundació Terrassenca Prodis. La pujada es farà per acompanyar
dues persones amb paràlisi cerebral gràcies a la participació de persones voluntàries
que les portaran en cadires adaptades. El punt de sortida serà a l’avinguda de Béjar,
cantonada amb el carrer de Tarragona.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Medi Ambient, Marc
Armengol, assistirà a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc
d’11 a 20 h a la Rambla d’Ègara, que estarà tallada des del carrer de Gutemberg fins
a la cruïlla amb el carrer d’Arquímedes. La celebració inclourà la presència de la Fira
per la Qualitat de l’Aire Movemus, l’espai de xerrades sobre medi ambient Àgora, les
activitats organitzades per l’ADENC dins de la proposta Activa’t pel Medi Ambient, la
Festa del Medi Ambient, l’espai Circuït per provar vehicles i enginys elèctrics de
diferents formats, i la 4a edició de les 12 hores en bici per Terrassa. La celebració
del Dia del Medi Ambient forma part del programa d’actes de la 25a Setmana del
Medi Ambient.
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A les 11 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Festa de germanor
organitzada per l’AMPA i l’equip educatiu de l’Escola Bressol Municipal Soleia de Ca
n’Anglada. La Festa tindrà lloc a la mateixa Escola Bressol (c/ de Jacint Elías, 141).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les finals i participarà en el lliurament de
trofeus del Top 4 Juvenil Masculí de 1a Catalana d’Handbol organitzat pel Club
Handbol Ègara. El torneig es disputarà els dies 4 i 5 de juny al Poliesportiu Municipal
de Sant Llorenç (c/ del Castellsapera, 7).
A les 13 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la XVII Festa del Soci
organitzada per l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, que tindrà lloc a la plaça de
Ca n’Anglada.
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació del musical “Annie”, a
càrrec del Centre Juvenil Salesians de Terrassa, dins del 10è Cicle de Teatre
Escenes Locals. L’obra es podrà veure al Teatre dels Salesians de Terrassa (c/ de
Sicilia, davant del número 9).
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la final i participarà en el lliurament de
premis del 3r Torneig Guillermo García Mata de futbol, que se celebra del 3 al 5 de
juny com a final de temporada de la UD Sant Llorenç. El Torneig es disputarà al
Camp Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/ del Castellsapera, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Clàssics per a Banda”, a
càrrec de la Banda de Terrassa, dirigida per Pol Pastor, dins del Cicle Sons Clàssics.
El concert tindrà lloc a la plaça de l’Assembla de Catalunya. Acte organitzat pel
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l’Associació
de Veïns de la Maurina.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. “Tot plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent” pretén
posar de relleu el valor documental dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals,
mostraris, fitxes tècniques, etc. A través d’aquests materials podem conèixer de
manera precisa el desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social
com tecnològic i econòmic. I, alhora, fer incidència en el fet que la indústria tèxtil
continua formant part del nostre sector productiu (2a planta). “Retalls d’ahir i
d’avui” està 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. (1a planta). “Intímissims. La roba
interior modernista” és una petita mostra de roba interior de l’època amb peces
tèxtils i altres objectes que provenen de les col·leccions conservades al CDMT. Al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
D’11 a 14 h:
Activitats del Servei de Turisme: Terrassa hi serà present a la Fira Modernista de
Barcelona i promocionarà el programa de rutes turístiques, les visites guiades
gratuïtes a la Masia Freixa, i donarà informació i publicacions del patrimoni de la
ciutat, incidint especialment en el patrimoni Modernista. També es promocionaran
les activitat a les que Terrassa Gastronòmica dóna suport. CorEixample i l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació de
Comerciants del Mercat de la Concepció, presenten la 12a edició de la Fira
Modernista de Barcelona, un esdeveniment que s’engloba dins de la Festa Major de
la Dreta de l’Eixample, que se celebra al carrer de Girona de Barcelona, entre els
carrers del Consell de Cent i l’avinguda de Diagonal, del 3 al 5 de juny.
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller familiar: “Com
ens hem vestit?... a l’Edat Mitjana”. El III Cicle de Cultura Medieval, impulsat per
l’Ajuntament de Terrassa, vol donar a conèixer tota la riquesa i diversitat d’aquest
període històric, que abasta del segle IV al segle XV. Dins del programa d’activitats
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del Cicle, el CDMT hi participa amb dues activitats gratuïtes. En aquest cas es tracta
d’un taller familiar amb una presentació d’imatges de l’època, unes reproduccions de
vestits que els infants es podran emprovar i un treball plàstic de cada família.
Aprendrem teixits i línies de la indumentària dels diversos grups socials medievals.
Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: “No estás sola”, obra dirigida a la prevenció del
maltractament en les relacions afectives. A càrrec d’Estereo-rum’s teatre i dirigida
per Nadia Zúñiga. Al Casal del Segle XX (pl. del Segle XX, 11).

Dilluns, 6 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de portaveus dels Grups Municipals; presidirà l’Acte de recepció de l’equip de Divisió
d’Honor masculina del Club Egara, campió de Lliga d’Hoquei Herba 2015-2016.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en una
visita d’obres, organitzada pel Consell Comarcal, del nou Centre Logístic de
Biomassa que s’està construint al polígon industrial Els Bellots, impulsat pel Consell
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Comarcal del Vallès Occidental en el marc del projecte “Boscos del Vallès”. A l’acte
assistiran també el president del Consell, Ignasi Giménez, i altres representants del
Consell. El punt de trobada serà el carrer de la Terra, 9. L'objectiu d'aquesta
instal·lació és donar servei a equipaments sanitaris i docents de tota la comarca que
utilitzin calderes de biomassa per a calefacció i producció d'aigua calenta sanitària.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i president executiu
de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), Amadeu Aguado,
assistirà, per delegació de l’alcalde i president d’ACTE, Jordi Ballart, a la reunió
extraordinària d’ACTE Espanya que tindrà lloc a l’Edifici de la Maternitat – Servei de
Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (Travessera de les
Corts, 131-159, Barcelona, Sala Biblioteca, 2a planta). El motiu de la reunió és la
presentació de les línies de treball de la Vicepresidència d’ACTE Espanya per al
període 2016-2017 i les propostes presentades per les ciutats de Borås (Suècia) i
Prato (Itàlia) per liderar la vicepresidència d’ACTE Europa, que es ratificarà a
l’Assemblea General d’ACTE Europa que se celebrarà els dies 14 i 15 de juny a la
ciutat de Prato.
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de lliurament als Bastoners de
Terrassa de material (indumèntaria i sticks) per part dels tres clubs que formen part
de Hockey per Terrassa (Atlètic Terrassa, Club Egara i CD Terrassa), perquè el
puguin utilitzar en el seu ball Jazztic, dedicat al jazz i a l’hoquei. L’acte tindrà lloc a la
plaça Vella i es clourà amb el ball Jazztic a càrrec dels Bastoners de Terrassa.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs amb Certificat de Professionalitat:
“Neteja en espais oberts i instal·lacions Industrials”. Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d’un procés de
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selecció i també practicar l’entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d’un
equip de treball determinat en una empresa. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. 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, es interessant obrir-lo a totes les persones interessades en treballar i
gaudir de la lectura. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Exploradors al poema!”, a càrrec de Josep
Pedrals. Laboratori de creació poètica per a joves d’entre nou i quinze anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Berenem i Xerrem: “Visitem els Minyons de Terrassa!”, a
càrrec del Districte Jove. Sessió participativa d’intercanvi, sensibilització i presa de
consciència sobre temes d’actualitat per a joves a partir de catorze anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Santa Cosme, 2).
A les 18 h:
Activitats del Servei Jove: Pistes per trobar feina a l’estiu. Per a persones entre setze
i trenta cinc anys, amb assessorament per adaptar el CV i aconseguir feina d’estiu. A
la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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