Agenda

Dissabte, 18 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 l’Antic Poble de Sant Pere, Can Boada del Pi, Can Jofresa, Torresana, Vallparadís i Can Tusell.
A les 15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de celebració del 49è aniversari
de la UD Les Fonts. A les 13 h, i per delegació de l’alcalde, el regidor d’Esports, Dani
Nart, lliurarà els trofeus del 13è Memorial Lorenzo Serra al jugador més esportiu i
més regular dels equips de l’entitat. L’acte, al que també assistirà la regidora del
Districte 3, Rosa Maria Ribera, tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de les Fonts
(Disseminat de Can Guitard de la Riera, 4).
A les 18 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 la recreació dels fets del 20 de juny de 1558 coneguts com “Les
heroiques dones de Terrassa”, a càrrec de l’Associació Trabucaire Bandolers de
Terrassa. Durant l’acte, inclòs en la celebració del 1r aniversari del Bandolers de
Terrassa, es recrearà l’atac per part dels bandolers i la defensa de la vila per part de
les dones i els infants de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça de la Torre del Palau.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la Plantada de les Colles commemorativa del 35è aniversari del Drac de
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella. Les colles participants seran el Drac de
Terrassa, el Drac Rubricatus, el Drac Antonot de Sabadell, el Drac Cap-allà d’HortaCarmel, el Drac de Sant Roc de Tarragona, el Bitxo del Torrent Mitger, el Drac Baluk
Astharot, el Drac de la Geltrú, el Drac Quintifoc i el Drac de Banyeres.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, assistirà al Mercat de les Puces,
organitzat per l’associació de comerciants Ca n’Aurell Comerç i Serveis, on es
podran trobar comerços, articles de segona mà i artesania. Les parades estaran
repartides pel parc de Sant Jordi, al voltant de la Masia Freixa.
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a “El Maria Canals porta cua”, activitat emmarcada en el Concurs de Piano
Maria Canals de Barcelona, que col·loca pianos de cua en diversos espais públics
del país a disposició de qui els vulgui tocar. El piano estarà instal·lat al Raval de
Montserrat.
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació del 1r clínic
d’entrenadors de futbol 360º Ciutat de Terrassa, organitzat per la botiga Futbol 360º,
que tindrà lloc durant els dies 18 i 19 de juny al DoubleTree by Hilton Hotel &
Conference Center La Mola (camí dels Plans de Can Bonvilar, s/n).
A les 15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les activitats de gimnàstica artística
organitzades pel Gimnàs Star’s Gym que tindran lloc al Pavelló de Can Jofresa (c/
de Badalona, 4).
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A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Competició Social de la Unió Atlètica de
Terrassa (UAT) emmarcada en la celebració de la Nit de la UAT. La competició
tindrà lloc a la pista d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de
Badalona, 4).
A les 18 h:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la Diada per l’alliberament lesbià,
gai, transsexual, bisexual i intersexual que tindrà lloc a la plaça del Molí de Ripollet.
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
inauguració de l’exposició col·lectiva Estiu’16 amb pintures i escultures dels artistes
Carme Aliaga, Anna Comellas, Macu Jordà, Marta Moreu, Gabriel Schmitz i Albert
Vidal. L’exposició es podrà visitar del 18 de juny al 23 de juliol a l’Espai G d’Art (c/ de
la Palla, 10).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Festival de Final de Curs de l’Esbart
Egarenc que tindrà lloc al Teatre dels Salesians de Terrassa (c/ de Sicília, a l’alçada
del número 9).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del matí:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Aquest any tornem a
celebrar el Dia Mundial de Teixir en Públic, una diada que té lloc a diferents ciutats
dels cinc continents amb la participació de gran nombre de persones. Aquestes
trobades es realitzen a parcs, places, restaurants i botigues. L’objectiu és donar
visibilitat a l’art de teixir i a les persones que el practiquen, convertint-lo en una
activitat compartida i més social. El CDMT juntament amb l’entitat Sesta Foresta i la
botiga de llanes Filing Good, us conviden a celebrar amb aquesta Diada, tot
intervenint amb materials tèxtils l’Era de la Masia Freixa. Si no sabeu teixir també
podeu participar-hi, ja que estan previstes activitats senzilles per a tots els públics.
Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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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 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Inclou una visita guiada i entrada a la Seu d’Ègara. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara.
Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació de les novetats infantils més refrescants per
a l’estiu. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1)
A les 19 h:
8è Cicle Sons Clàssics: “Belle Danse”, la bella dansa del barroc francès, a càrrec de
la Companyia Xuriach i el CEM – Escola de Música i Grau Professional. Espectacle
participatiu dirigit per Nuno Mendes amb la col·laboració de l’Associació Amics de la
Música de Terrassa. Tindrà lloc a la plaça del Progrés.
A les 20 h:
8è Cicle Sons Clàssics: Concert: “Black & White Spiritual Trio”. Comptarà amb la
participació dels cantaires que participin al taller de tècnica vocal i cant coral que
imparteix la cantant Maria Teresa Vert. Tindrà lloc a la Sala Xavi Sallent del Centre
Parroquial de la Santa Creu (c/ de Pere Fizes, 25).

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

Diumenge, 19 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en el lliurament de trofeus a les patinadores i els patinadors participants
al 2n Trofeu de Patinatge Joaquima Vedruna que tindrà lloc a l’Escola Joaquima
Vedruna (ctra. de Castellar, 398).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, per delegació de l’alcalde, al Dinar de
celebració del 7è aniversari de la plaça de Nueva Carteya (2009-2016), acte
organitzat pel Centro Andaluz de Nueva Carteya de Terrassa. El Dinar tindrà lloc a la
mateixa plaça.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les activitats esportives de futbol i bàsquet
de la Fundació Privada President Amat Roumens FUPAR, que tindran lloc al
Poliesportiu Municipal de les Arenes (c/ de Sierra Nevada, 57).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 2n Trofeu de Patinatge Joaquima
Vedruna que tindrà lloc a l’Escola Joaquima Vedruna (ctra. de Castellar, 398).
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, per delegació de l’alcalde, al Concert de
Fi de Curs del CEM – Escola de Música i Grau Professional que tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Concert Harmonitzador, de Mark
Pulido, dins de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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 a 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).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Taller: “Les màscares del bosc
de Bonvilar”, a càrrec del Centre d’Investigació de Medi Ambient. Activitat adreçada
a nens i nenes de quatre a nou anys. Tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental
Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
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A les 18.30 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: “Lampedusa”, d’Anders Lustgarten, traduïda
per Marta Bou. A càrrec de Punt i Seguit Teatre. Direcció d’Eloi Falguera. Activitat
del Servei de Cultura amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la Maurina.
Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany (av. d’Àngel Sallent, 55).

Dilluns, 20 de juny

AGENDA
A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de cloenda i en el
lliurament de diplomes als i les joves participants en el Programa de Formació i
Inserció (PFI) Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia, i a les empreses que han acollit
alumnat en pràctiques. L’acte tindrà lloc a l’aula 6 de l’Escola Municipal La Llar
(placeta de Rosa Puig, 1).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la 29a edició del Sopar Solidari Premis Pimes 2016, organitzat
per la patronal Pimec, que tindran lloc a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona).
A les 20.45 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al sopar
que organitzen la Comunitat Musulmana de Terrassa i l’Associació Cultural
Musulmana de Terrassa per celebrar el mes del Ramadà. El sopar tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Autoconeixement”. En l’espai de
coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada. A
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: Poemes guanyadors del Concurs de Poesia
(7a edició). A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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).
A les 18.30 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 Clàssic Concert per apropar l’experiència
de la creació artística a la ciutadania. L’objectiu és reunir el màxim de persones
possible per portar a terme una òpera 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
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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 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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