Agenda

Dissabte, 11 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels respectius regidors i regidores
de Districte, visitarà diverses activitats programades amb motiu de les festes majors
dels barris de Montserrat, Roc Blanc, Sant Llorenç, Can Boada Casc Antic, Grups
Gibraltar – Lluís Companys i Poble Nou – Zona Esportiva.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
del regidor de Serveis Socials i Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la
8a edició del Torneig Hockey Solidari, que se celebrarà a les instal·lacions de
l’Atlètic de Terrassa Hockey Club (ctra. de Castellar, km, 20,3). Els beneficis
obtinguts en aquesta iniciativa solidària, organitzada per l’Associació Torneig de
Hockey Solidari, aniran enguany destinats a projectes per al jovent impulsats per les
entitats ACAU – Associació Coordinadora d’Ajuda Unida, Grup d’Esplai La Fàbrica,
Creu Roja Terrassa, Gent Solidària Terrassa i INSOC Centre d’Esplai Guadalhorce.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la Final de la Lliga Nacional de Korfbal, màxima categoria de la
competició a nivell estatal, i al posterior lliurament de premis. La Final la disputaran
el Club de Korfbal Vallparadís i el Korfbal Club Barcelona, i tindrà lloc al Pavelló de
Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
La regidora de Polítiques de Gènere i del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la
cloenda de la 20a Setmana Cultural organitzada pel Col·lectiu de Dones de Ca
n’Anglada. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica i de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la Festa de celebració del 20è aniversari del
Projecte Mefi-Boset, de la Fundació Goel, que desenvolupa els projectes socials de
l’Església Unida de Terrassa. Aquest projecte d’atenció social a persones amb
discapacitat intel·lectual ofereix l’atenció en el lleure a les persones amb discapacitat
i el suport social a les famílies. L’acte tindrà lloc a l’Església Unida de Terrassa (av.
de Béjar, 299).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació teatral de “La inspecció”, adaptació de l’obra de Nikolai
Gogol, a càrrec de les Pisanes i Companyia. L’obra, dirigida per Teresa Sánchez,
forma part del 10è Cicle de Teatre Escenes Locals. L’espectacle es representarà al
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Campany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 22.15 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, farà el Pregó de la Festa Major del barri
de Montserrat, organitzada per l’Associació de Veïns de Montserrat. L’acte tindrà lloc
al solar de l’antic Mercadal de l’avinguda del Vallès, al costat del centre comercial
Eroski.
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).
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A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Inclou una
visita guiada a la Masia Freixa i un recorregut per edificis modernistes. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu Musical, a càrrec de Jordi Torné. La Biblioteca
Central de Terrassa posa en marxa el cicle “Aperitius musicals”. La intenció és
apropar la música en directe a tot tipus de públic i al mateix temps oferir als artistes
la possibilitat de donar a conèixer la seva música entre el públic. Les biblioteques
municipals ofereixen música als usuaris a través del préstec de cd’s, o del canal
d’Spotify de la BCT Xarxa i ara també ho farà amb aquestes actuacions en directe
amb l’objectiu de facilitar l’accés a les expressions culturals i les manifestacions
artístiques de diferents formats. El primer concert tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
8è Cicle Sons Clàssics: “Sons Cèltics”, a càrrec de l’Aula de Música Antiga de
l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, dirigida pel mestre Jordi
Reguant. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 19 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Cercatasques Poètic”, consistent en un
recorregut pels bars de la rambla de Francesc Macià on, acompanyats de música,
aniran intervenint diferents poetes a les diferents aturades que es realitzaran. Amb la
participació de Montse Morillo, David Caño, Núria Miramelsmots, Pau Gener, Joan
Duran, Tomàs Arias i Eduard Carmona. Aquesta acció forma part del Festival Poètic
Elixir, una idea original de Rosa Boladeras que es porta a terme en coproducció
entre Elixir Acció Poètica i el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. El punt de
partida serà la rambla de Francesc Macià, davant de la Biblioteca del Districte 6.
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Diumenge, 12 de juny

AGENDA
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, per delegació de l’alcalde, i el regidor del Districte 4,
Amadeu Aguado, participaran en l’acte de lliurament de medalles i trofeus del XVI
Campionat Infantil de Taekwondo, organitzat per l’Associació de Veïns de la
Cogullada, que tindrà lloc al Casal Sòcio-Esportiu de la Cogullada (av. de Joaquim
de Sagrera, 15).
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).
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A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: “Sota la manta”, adaptació pròpia de l’obra
“Diner Negre”, de Ray Cooneym dirigida per Ramon Alcaraz. A càrrec de Qollunaka
Grup de Teatre. Tindrà lloc al Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor (pl. de Ca
n’Anglada, 31).

Dilluns, 13 de juny

AGENDA
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la reunió del Jurat de l’11a
edició dels Premis Nous Professionals, que se celebrarà el 16 de juny al Vapor
Universitari, organitzada per l'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de
Terrassa amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de
Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la CECOT, els Departaments
d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i els sindicats
CCOO i UGT. Aquests premis volen motivar i promoure l'esperit emprenedor,
innovador i creatiu d'alumnes que estan cursant Cicles Formatius de qualsevol
família professional així com els Programes de Formació i Inserció (PFI) mitjançant
el reconeixement públic de projectes individuals o col·lectius. La reunió tindrà lloc a
la sala Pujals de la patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
A les 16 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), assistirà a la Trobada
dels Grups de Treball de Projectes Europeus d’ACTE, que tindrà lloc a la ciutat
italiana de Prato, on el dia 14 de juny ACTE celebrarà la reunió del seu Comitè
Executiu i el dia 15 la seva Assemblea General.

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

ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: “Neteja en
espais oberts i instal·lacions Industrials”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Curs d’Iniciació a les TIC: Innovadors”. Curs bàsic
d’introducció a la informàtica dins del projecte Innova. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Testeja la teva idea. Fes un
CANVAS”. Càpsula formativa per analitzar, avaluar i desenvolupar una idea de
negoci mitjançant el mètode CANVAS d’Alexander Osterwalder. Tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. El
currículum és l’eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. En aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del
currículum vitae com a eina imprescindible a l’hora de buscar feina. 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, l’activitat està oberta a totes les persones interessades en treballar i
gaudir de la lectura. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
8è Cicle Sons Clàssics: Concert: “Viatge en el temps”, amb la participació de nens i
nenes del projecte UIUI de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa
i l’Escola Agustí Bartra. Obres d’Albinoni, Marini, Castello, Delalande i Fescobaldi
entre d’altres. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Taller creatiu Terrassa Street Art: Terrassa Street Art (TSA) és una iniciativa de
l’Ajuntament de Terrassa i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director
d'orquestra i també director de Barcelona Classic Concert per apropar l’experiència
de la creació artística a la ciutadania. L’objectiu és reunir al màxim de persones
possible per portar a terme una opera collage, mitjançant tallers de creació i
expressió artística al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat que
serviran alhora per donar forma i per assajar l’espectacle final, que serà el dia 7 de
juliol al Parc de Vallparadís. Els tallers, conduïts per professionals, inclouen diferents
disciplines artístiques: cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques i visuals i del
seu treball sortirà el material que formarà part de l’espectacle final. Per participar en
l’espectacle-collage el dia 7 de juliol s’ha d’haver assistit com a mínim a un taller i a
l’assaig general. El taller tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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