Agenda

Dissabte, 10 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major del
barri de Plaça Catalunya - Escola Industrial.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit que enfrontarà els equips SFERIC
Bàsquet i CB Matadepera, emmarcat dins del 17è Memorial Josep Maria Cernuda i
organitzat pel CB Sant Pere. El partit es disputarà a la pista del CB Sant Pere (c/
Major de Sant Pere, 59).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Reflexions matèriques sobre l’evolució”, que mostrarà escultures de l’artista Teresa
Gironès del 3 al 29 de setembre. L’acte tindrà lloc a la Galeria Espai G d’Art (c/ de la
Palla, 10).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades modernistes”. Punt de
trobada a l’Oficina de Turisme, Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 11 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Des de les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de portaveus dels Grups Municipals
i de membres de la Corporació Local, presidirà els actes institucionals de la
celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que inclourà una ballada de sardanes
a la plaça de l’Onze de Setembre a les 11 h, a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa,
un concert de la Banda de Música de Terrassa, a les 11.30 h, a l’amfiteatre de la
plaça de Catalunya, i una cercavila que sortirà a les 12.30 h de la mateixa plaça,
encapçalada pel Drac de Terrassa i la Banda de Terrassa, fins a la plaça de l’Onze
de Setembre (pels carrers del Doctor Pearson i de Prat de la Riba), on tindrà lloc a
les 13 h l’acte central de la Diada: l’ofrena floral. Serà aleshores quan l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat per membres de la Corporació Local, portarà
una rèplica de l’escut de la ciutat realitzada amb flors, que deixarà al peu de
l’escultura “Al Vent”, obra d’Albert Novellón. L’acte finalitzarà amb la interpretació de
l’Himne Nacional de Catalunya, a càrrec de la Banda de Terrassa. El programa
d’actes està organitzat amb la col·laboració de les associacions de veïnes i veïns de
la Plaça de Catalunya-Escola Industrial i de Vallparadís.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de lliurament de trofeus als equips
participants en el 17è Memorial Josep Maria Cernuda, organitzat pel CB Sant Pere.
L’acte tindrà lloc a la pista del CB Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).

ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 12 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, visitarà amb motiu de l’inici del curs escolar 2016-2017 l’escola Pere
Viver (c. d’Arenys de Mar, 2) i seguidament es desplaçarà fins a l’EBM Giravolt (c. de
Maria Auxiliadora, 245), on atendrà als mitjans en acabar la visita. També assistiran
a aquestes visites els respectius regidors de districte: Marc Armengol, del districte 5;
i Amadeu Aguado, del districte 4.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del president del Districte 5, Marc
Armengol, es reunirà amb representants de l’Associació de Veïns Can Gonteres per
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tractar de diferents aspectes d’interès per al barri. La trobada tindrà lloc a la seu de
l’AV, al Casal Cívic de Can Gonteres (pl. del Pi, 4).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Formació adreçada a conèixer les potencialitats de
les persones i que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral treballant
mitjançant el Coaching, la Programació Neurolingüística i la teràpia de Cos i
Moviment. Tindrà lloc al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 B).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest 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. Tindrà lloc al
Servei d’Ocupació (Edifici Foment, ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (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”, 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 17 h:
Activa el +60: Cinema + col·loqui. Projecció de la pel·lícula “Así nos va”, dirigida per
Rob Reiner. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Berenem i Xerrem: “Connecta’t al català!”. Visita a la seu
del Centre de Normalització Lingüística per conèixer quins cursos i activitats s’hi
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duen a terme. Activitat a càrrec del Districte Jove amb el suport dels educadors de
Càritas i de l’Espai BIT. La sortida es farà a les 17.30 h des de la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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