Agenda

Dissabte, 25 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major del barri
d’Ègara.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la representació del musical
“Annie”, de Charles Strouse, amb cançons de Martin Charnin i llibret de Thomas
Meehan, a càrrec dels alumnes de Teatre Musical del Conservatori de Terrassa,
dirigits per Paco Rodríguez. El concert forma part de la Temporada de Música a
l’Auditori Municipal, dins del XXIX Cicle de Concerts del Conservatori. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Visita guiada per la Masia Freixa, la Casa Museu Alegre de Sagrera i el
mNACTEC. Tindrà lloc a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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Diumenge, 26 de juny

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, exercirà el seu dret a vot en les Eleccions
Generals al Casal Cívic del Segle XX (pl. del Segle XX, 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 es pot 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 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Representació del musical “Annie”, de
Charles Strouse, amb cançons de Martin Charnin i llibret de Thomas Meehan. A
càrrec dels alumnes de Teatre Musical del Conservatori de Terrassa, dirigits per
Paco Rodríguez. Dins del XXIX Cicle de Concerts del Conservatori. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 27 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; i Ita Bixquert, representant de LGTB Terrassa,
-entitat adherida al Pacte DASIG-, faran balanç de la implementació del Pacte per la
Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (DASIG) a la ciutat. Els acompanyarà la
regidora LGTBIQ, Lluïsa Melgares. També es presentaran als actes que es duran a
terme el 28 de juny amb motiu del Dia Orgull LGTBIQ. La roda de premsa tindrà lloc
a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva de la Colla dels Federins “Associació de
Trabucaires de Terrassa”, que li presentarà el concert “Cantem la darrera carlinada”.
Aquest concert serà ofert per la colla i pel Federins de la Creu Alta a la ciutat, al pati
del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el 22 de juliol, en el marc del cicle
Sons del Temps i de les activitats commemoratives dels fets del 22 de juliol, assalt a
la vila de Terrassa de les tropes carlines que s’enfrontaren a les liberals. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i la
regidora de Salut, Maruja Rambla, oferiran una roda de premsa per presentar el
projecte “Terrassa, ciutat sense gluten”. A l’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa
de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) participarà també una persona
representant de l’Associació de Celíacs de Catalunya, qui intervindrà en
representació de la Comissió impulsora del projecte.
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
mensual contra la violència masclista, organitzada per la Comissió 8 de març amb el
suport de la regidoria de Polítiques de Gènere, que tindrà lloc al Raval de
Montserrat, davant de l’Ajuntament.
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 Museu de Terrassa: Segon Taller: “Quina Modernitat!”. Dins del Cicle
“Passa l’estiu al Museu”. Aquest any es commemora el 150è aniversari del
naixement de l’artista Ramon Casas. El Museu de Terrassa vol adherir-se a aquesta
celebració amb aquests tallers infantils que us aproparan al seu art, a les novetats
tecnològiques de l’època, a la transformació de les ciutats i a la vida moderna.
Activitat adreçada a infants de quatre a dotze anys. Al Museu de Terrassa – Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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
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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 17 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Aprendre a
parlar en públic”, a càrrec d’Antonio Morcillo López. Tindrà lloc al Vapor Universitari
de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 17 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Crea el teu
propi escenari de videojocs”, a càrrec de Marc Ripoll, professor del Grau en Disseny
i Desenvolupament de Videojocs. Activitat dirigida a alumnes de 4t d’ESO i de 1r i 2n
de Batxillerat. Tindrà lloc al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (c/ de la
Igualtat, 33).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Creació de
blogs d’èxit amb wordpress”, a càrrec de Laia Morales. Tindrà lloc a l’Euncet
Business School (disseminat de l’Alberg Infantil, 1).
A les 17.30 h:
Nascuts per Llegir: Xerrada: “Primers auxilis i precaucions en temps de vacances:
cremades del sol, accidentes a l’aigua, mosquits, meduses, accidents domèstics...”,
a càrrec de Laura Hernández. Activitat adreçada a famílies amb infants. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
Activitats del Cinema Catalunya: “Werther”, de Jules Massenet, és l’òpera
encarregada de tancar la Temporada d’òpera i ballet. La representació serà en
directe i via satèl·lit des de la Royal Òpera House de Londres, tindrà com a
protagonistes al tenor Vittorio Grigolo i la mezzosoprano Joyce DiDonato. Dirigida
per Antonio Pappano, director musical de la Royal Opera. Tindrà lloc al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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