Agenda

Dissabte, 17 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; de la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera; i de la regidora del Districte
2, Lluïsa Melgares; assistirà als actes de commemoració dels aniversaris (5, 10 i 15
anys) de les biblioteques BD3, BD6 i BD2, respectivament. Els actes, que s’iniciaran
a les 11 h, tindran lloc a la plaça de Salvador Espriu. Totes les activitats que es faran
en aquesta matinal seran gratuïtes i estaran dinamitzades pel propi personal de les
biblioteques i els col·laboradors i les col·laboradores que han volgut participar en
aquesta celebració. Per poder fer les activitats de la festa, la BD3, BD6 i BD2
romandran tancades aquell dissabte al matí per tal que el personal pugui ser present
a la plaça de Salvador Espriu i treballar fora de les parets de la biblioteca, coordinant
i vetllant pels diferents actes que s'hi faran.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Biennal Mostra d’Artesanies Cuina i
Moda 2016 de l’Escola La Llar, que tindrà lloc al carrer Major (plaça Vella) des de les
11 h fins a les 20 h.
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la inauguració oficial d’Star’s Gym Padel Club al Parc Vallès. A l’acte
també hi assistiran el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el diputat
d’Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom; i la gerent del Parc Vallès,
Núria Gàndara. També hi assistiran convidats especials del món de l’esport com
Fernando Belasteguín, més conegut com a “Bela”, número 1 del rànquing World
Padel Tour. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del club (c/ de Colom, s/n, Centre
Comercial Parc Vallès).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la 3a Fira de la Joguina “Vapor and
Toys” i al 1r Taller de creació de joguines amb materials reciclats, actes organitzats
per Toy Planet Terrassa i Amics Vapor Gran i Plaça Nova. Els actes tindran lloc al
passeig del Vapor Gran.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’actuació de la companyia de dansa vertical Delrevés. L’actuació, inscrita
dins de la 33a Temporada BBVA de Dansa, tindrà lloc a la façana de l’Edifici BBVA
de Terrassa (pl. de Ricard Camí). La companyia de dansa vertical Delrevés, fusiona
diversos llenguatges artístics com la dansa contemporània, les arts digitals, el teatre
i la dansa vertical, emprant l’arquitectura com a suport de moviment. Una intervenció
efímera on els ballarins exploren les possibilitats que ofereix el plànol vertical i
atrauen a l’espectador ocasional.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà a la 3a Fira de la Joguina “Vapor and Toys” i al 1r Taller
de creació de joguines amb materials reciclats, actes organitzats per Toy Planet
Terrassa i Amics Vapor Gran i Plaça Nova. Els actes tindran lloc al passeig del
Vapor Gran.
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A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’actuació a la plaça de
Montserrat Alavedra del duo operístic “Le nozze di Figaro”, de Mozart, amb la
soprano Marta Esteban acompanyada de la sota de Pau Carnero. Aquesta actuació
s’emmarca dins del XII Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que forma
part del Premi BBVA de Música i que té com a objectiu potenciar la formació musical
dels joves estudiants i ajudar-los en la seva projecció professional. Aquest guardó,
que històricament havia organitzat l'obra social de Caixa Terrassa -entitat financera
que el 2010 es va fusionar amb Caixa Girona, Sabadell i Manlleu sota el nom
d'Unnim- s'ha recuperat, gràcies a la convocatòria de la Fundació Antigues Caixes
Catalanes i BBVA - CX. Un total de deu grups de música de cambra catalans
participaran al XII Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra, després que
l’any 2012 se celebrés l'última edició de caràcter biennal.
A les 13 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Biennal Mostra
d’Artesanies Cuina i Moda 2016 de l’Escola Municipal de Persones Adultes La Llar,
que tindrà lloc al carrer Major (plaça Vella) des de les 11 h fins a les 20 h.
A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent a la Supercopa de
Korfbal, que enfrontarà els equips Korfbal Assessoria Vallparadís i el Club de Korfbal
Vallparadís. El partit es disputarà al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç (c/ de
Castellsapera, 7).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la tarda lúdica, que inclourà l’actuació
del grup d’animació Pep López i sopars de duro, inflables, una exposició fotogràfica
que farà un recorregut per la trajectòria vital de l’Avi Emili Miró en el món dels
castells i un assaig obert a la ciutat, amb motiu de la celebració de la XXII Diada
Emili Miró, organitzada pels Castellers de Terrassa. Tindrà lloc al Raval de
Montserrat.
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A les 18 h:
La regidora Maruja Rambla assistirà, per delegació de l’alcalde, i acompanyada del
regidor de Cultura, Jordi Flores, a l’acte organitzat per la Federació d’Entitats de
Cultura Andalusa a Catalunya (FECAC) d’inici del curs preparatori de la 46a
Romería del Rocío a Catalunya 2017, que per segon any consecutiu tindrà lloc a
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit (plaça Vella, 12) i consistirà
en una Missa oficiada pel Bisbe Auxiliar Salvador Cristau i els cants litúrgics del cor
de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío Virgen de la Rocina de Sant Adrià
del Besós.
A les 18 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la 3a Fira de la Joguina “Vapor
and Toys” i al 1r Taller de creació de joguines amb materials reciclats, actes
organitzats per Toy Planet Terrassa i Amics Vapor Gran i Plaça Nova. Els actes
tindran lloc al passeig del Vapor Gran.
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació de l’equip sènior del Club
de Rugby Carboners de Terrassa que tindrà lloc a la Zona Esportiva Municipal de
Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 21 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al Sopar organitzat per la Junta
Directiva de l’Associació de Veïns El Molinot Vallès Occidental. L’acte tindrà lloc a la
zona de l’esplanada de la urbanització El Molinot.
A les 21 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà al Sopar de Germanor organitzat
per l’Associació de Veïns del Cementiri Vell. L’acte tindrà lloc a la plaça de Joan
Miró.
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ALTRES ACTIVITATS
Des de les 10 h:
Activitats del Servei de Turisme: L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de
Turisme, serà present a la Fira Modernista de Canet de Mar, que se celebra del 16 al
18 de setembre. En aquesta novena edició del certamen, Terrassa tindrà un estand
propi en un espai destinat a les Ciutats Modernistes que s’ubicarà a la plaça de la
Universitat i on es donarà a conèixer i promocionarà la Fira Modernista de Terrassa
que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017, així com les Rutes
programades en cap de setmana: “Un tastet pel modernisme industrial”, “Fàbrica i
Somnis!”, “Pinzellades Modernistes”, i “La Masia Freixa, la joia modernista de
Terrassa”, així com la resta de l'oferta turística industrial i Modernista de la ciutat i
altres recursos turístics. Des de fa uns anys el municipi de Canet també ha participat
amb un estand a la Fira de Ciutats Modernistes de Terrassa (Raval de Montserrat).
A les 11 h:
Activitats de cap de setmana del Centre d’Informació Ambiental Can Bonvilar i de
l’Anella Verda: Taller: “Fitness prepart i postpart”. Activitat adreçada a mares i futures
mares i els seus nadons per posar-se en forma fent exercici amb el nadó a l’aire
lliure i compartir i escoltar experiències d’altres mares o futures mares. A càrrec de
Jordina Massaguer, llicenciada en CAFE i instructora del Mètode Hipopressiu. Al
Centre d’Informació Ambiental Bonvilar – CIAB (camí dels Plans de Can Bonvilar,
40).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”. A la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu musical, a càrrec del guitarrista terrassenc Toni
Marbà, que presentarà una selecció de la seva obra musical més recent. Tindrà lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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Diumenge, 18 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares; assistirà a la “Zumbathon contra el
càncer infantil”, que tindrà lloc al camp Municipal de Ca n’Anglada (av. del Vallès,
522). L’acte, organitzat per Guerreros Solidarios, tindrà lloc de 9 a 15 h i format de
marató solidària amb diverses activitats esportives, zumba, tallers i activitats infantils,
amb la finalitat de recaptar fons per a l’Associació Oncolliga i l’Hospital Sant Joan de
Déu, per lluitar contra el càncer infantil.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà als actes protocolaris d’inauguració dels dos nous camps d’hoquei del Club
Egara (c/ de Jacint Badiella, 5). L’alcalde també lliurarà una placa de l’Ajuntament de
Terrassa en homenatge a Edi Tubau, exjugador del Club Egara en reconeixement a
la seva trajectòria esportiva.
A les 12.30 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 XXII Diada Castellera Emili Miró, en la que participaran, des de
les 12 h, els Castellers de Terrassa, com a colla amfitriona, a més dels Castellers de
Lleida i els Xiquets de Reus. La Diada tindrà lloc al Raval de Montserrat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Diada – Aplec 2016 de l’Agrupació Sardanista ASERT Terrassa, que
tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la Pedalada
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, amb sortida i arribada a la plaça
Nova. Es tracta d’una activitat familiar i reivindicativa de la bicicleta com a mitjà de
transport ideal per a Terrassa.
A les 11 h
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà a la 3a Fira de la Joguina “Vapor and Toys” i al 1r Taller
de creació de joguines amb materials reciclats, actes organitzats per Toy Planet
Terrassa i Amics Vapor Gran i Plaça Nova. Els actes tindran lloc al passeig del
Vapor Gran.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’homenatge a Edi Tubau, en el que
participaran integrants d’equips de diferents èpoques i clubs entrenats per Pere Arch
i Maurits Hendriks. L’acte s’inscriu dins dels actes protocolaris d’inauguració dels
nous camps d’hoquei del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
ALTRES ACTIVITATS
Des de les 10 h:
Activitats del Servei de Turisme: L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de
Turisme, serà present a la Fira Modernista de Canet de Mar, que se celebra del 16 al
18 de setembre. En aquesta novena edició del certamen, Terrassa tindrà un estand
propi en un espai destinat a les Ciutats Modernistes que s’ubicarà a la plaça de la
Universitat i on es donarà a conèixer i promocionarà la Fira Modernista de Terrassa
que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017, així com les Rutes
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programades en cap de setmana: “Un tastet pel modernisme industrial”, “Fàbrica i
Somnis!”, “Pinzellades Modernistes”, i “La Masia Freixa, la joia modernista de
Terrassa”, així com la resta de l'oferta turística industrial i Modernista de la ciutat i
altres recursos turístics. Des de fa uns anys el municipi de Canet també ha participat
amb un estand a la Fira de Ciutats Modernistes de Terrassa (Raval de Montserrat).
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Entrada
lliure al CDMT. El CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els diumenges
per facilitar l’accés a les diverses exposicions programades. Podreu veure la
exposició: “Retalls d’ahir i d’avui”, 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). L’entrada és lliure i
gratuïta. També es pot visitar la “Sala del Procés Tèxtil”. Al Centre de Documentació
i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La BD5 surt al carrer per la Festa Major del Torrent d’en
Pere Parres”. Jocs per a infants i préstec de documents a la plaça de la Cooperativa.
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Els objectes ocults dels Museus (segles XVII i
XVIII)”. Activitat programada dins de les Jornades Europees del Patrimoni a
Catalunya. El Museu de Terrassa i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil CDMT us conviden a participar en aquesta visita. L'objectiu és mostrar algunes
peces inèdites i fabuloses, poc o mai exposades, que es conserven als magatzems
d'ambdós museus i que veuran la llum durant unes hores. La visita se centra en la
forma de vida del Barroc i del Neoclassicisme i en els canvis socials de l'època.
Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Activitat familiar, per a infants de 7 a 12 anys: “Per
quedar-se d’una peça!”. Dins de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya
2016. Amb el patrocini de l’Associació de Veïns del Centre de Terrassa i el suport de
l’Ajuntament de Terrassa – Arts Visuals. Descobriu amb aquesta nova visita com era
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la societat terrassenca de l'època de la Revolució Industrial (relacions entre les
classes socials, la vida a la fàbrica, etc) però a més, aprendreu locucions, frases
fetes, dites, refranys i cançons relacionades amb el món del tèxtil. El recorregut
s'inicia a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), model d'habitatge
burgès industrial d'època modernista i finalitza a l'antiga Quadra de la Fàbrica Izard,
actual Sala Muncunill.
A les 11 h:
Activitats de cap de setmana del Centre d’Informació Ambiental Can Bonvilar i de
l’Anella Verda: Taller: “Fem el nostre herbari”. Activitat gratuïta adreçada a infants de
6 a 12 anys que podran elaborar un herbari per descobrir algunes espècies vegetals
del bosc de Can Bonvilar. Al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar – CIAB (camí
dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 19 de setembre

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats d’Emprenedoria i Economia Social: “Gestió de tresoreria”. Curs formatiu
per adquirir coneixements sobre la gestió de tresoreria en l’empresa. Tindrà lloc a la
Sala d’Actes de l’Edifici Vapor Gran, al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a
planta.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 14 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’Apoderament per a persones en situació de
canvi professional. 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 bis).
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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “De poesia a collage”. Per a tots els púbics, a
càrrec d’Imanol Buisán. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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