Agenda

Dissabte, 24 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
de l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés; i del president de l’Associació Cultural El
Maestrat a Terrassa, Ramon Daví; participarà en la inauguració de l’exposició “Flao
Connection”, a l’Espai Fotoclub del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
Posteriorment, assistirà a la presentació dels llibres “Cent anys del Maestrat a
Terrassa”, de Manuel Besser, i “Verge de Vallivana: imatge i representació”, de
Laura Daví. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna del Centre Cultural i comptarà, en
finalitzar, amb una degustació de productes típics de Morella al Hall del Centre
Cultural Terrassa. Aquests actes formen part de la celebració del centenari de
l’Associació Cultural El Maestrat a Terrassa. Prèviament, a les 16.30 h, l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, s’haurà reunit amb l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés a
la seu d’Alcaldia.
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrasa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al Concert a favor del barri de
Sam Sam, al municipi de Pikine, al Senegal, per recollir fons destinats als projectes
solidaris que entitats com la Fundació Educació Solidària i Amics d’en Ferran tenen
en aquest barri proper a la ciutat de Dakar. El concert, a càrrec de La Carmela, està
organitzat per Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica Terrassa, amb la col·laboració de
Terrassa Solidària i l’Ajuntament de Terrassa, i tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, 24).
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, assistirà al Concert Solidari a favor de l’entitat Cors Lluitadors de
Duchenne, que lluita contra la malaltia minoritària Distròfia Muscular de Duchenne.
El concert tindrà lloc al carrer de Bages, 104-105.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les XII Hores de Waterpolo, diada
organitzada pel Club Natació Terrassa que servirà per donar el tret de sortida a la
nova temporada. L’esdeveniment aplegarà uns 240 jugadores i jugadores, distribuïts
en 20 equips, de totes les categories. Tindrà lloc a les instal·lacions del Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
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 (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 10 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la 2a edició del TerraSoc Fira
d’alimentació ecològica i de proximitat, organitzada per Amics Vapor Gran i Plaça
Nova amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. La Fira tindrà lloc els dies 24
i 25 de setembre i també comptarà amb dues jornades de conferències a l’Ateneu
Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a l’Acte “Mai
més, nunca más” de commemoració del 54è aniversari de les riuades que l’any 1962
van afectar el Vallès Occidental. L’acte, organitzat per la Comissió Riera de les
Arenes, tindrà lloc a la placeta de la Unitat.
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A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a les XXIX Jornades Culturals organitzades pel Centro Castellano Manchego de Sant Cugat del Vallès. L’acte tindrà lloc al local de l’entitat (c/ del
Vallès, 4, Sant Cugat del Vallès).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, assistirà als Tallers per a petits i gran inclosos dins de la
celebració de la 6a Diada dels Diables de la Maurina, que tindrà lloc a la plaça de
l’Assemblea de Catalunya.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte d’inauguració de la celebració del Dia d’Extremadura, que se
celebrarà a Terrassa el pròxim 2 d’octubre organitzat per la Federación de
Asociaciones Extremeñas en Cataluña. L’acte tindrà lloc que tindran lloc a la Masia
de Ca n’Anglada (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat de l’alcalde de Morella, Rhamsés
Ripollés; i del president de l’Associació Cultural El Maestrat a Terrassa, Ramon Daví;
assistirà al concert de presentació del disc “No tinc diners”, a càrrec de Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que tindrà lloc a la sala gran del Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). L’acte forma part de la celebració del centenari de
l’Associació Cultural El Maestrat a Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: “Aprenem”, taller d’intercanvi lingüístic a càrrec
d’Aprenem Terrassa. Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).

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

A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. A l’Oficina de Turisme (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, 25 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, convidat per l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, al balcó de l’Ajuntament de Barcelona per presenciar la Diada Castellera
de la Mercè de colles convidades, que tindrà lloc a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona. Hi participaran els Minyons de Terrassa, els Castellers de Barcelona i els
Castellers de Vilafranca.
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
de l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés; i del president de l’Associació Cultural El
Maestrat a Terrassa, Ramon Daví; participarà en el Dinar de Germanor amb motiu
de la celebració del centenari de l’Associació Cultural el Maestrat de Terrassa.
Durant el dinar, l’alcalde de Terrassa i l’alcalde de Morella lliuraran els premis del
Concurs “El meu poble...” de relats curts de l’Associació Cultural El Maestrat a
Terrassa. El Dinar tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (Rambleta del Pare Alegre, 98).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’Esmorzar de
celebració del centenari de l’Associació Cultural el Maestrat de Terrassa que
comptarà amb un concert de “Les veus de Carenes de Can Turu” de Viladecavalls.
L’acte, al que també assistiran l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, i el president
de l’Associació Cultural El Maestrat a Terrassa, Ramon Daví, tindrà lloc al local de la
Parròquia de la Sagrada Família (c/ de Faraday, 110).
A les 10.45 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la Cercavila de Tabals, a càrrec
de So-m Maurina, dins de la Diada del Xumet, acte organitzat per la colla del Drac
de Terrassa dins dels actes de celebració del 35è aniversari del Drac de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 12.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat de l’alcalde de Morella, Rhamsés
Ripollés; i del president de l’Associació Cultural El Maestrat a Terrassa, Ramon Daví;
assistirà a la Santa Missa a la Parròquia de la Sagrada Família, on el Cor Sant Martí
de Viladecavalls interpretarà la “Missa Te Deum Laudamsu” d’en Laurentio Perossi.
L’acte forma part de la celebració del centenari de l’Associació Cultural El Maestrat a
Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de cap de setmana del Centre d’Informació Ambiental Can Bonvilar i de
l’Anella Verda: Itinerari: “El torrent de la Grípia”. Activitat gratuïta adreçada al públic
en general. Es tracta d’una excursió on es vol donar a conèixer l’origen dels nostres
torrents, la seva història, el seu estat actual i les actuacions prevista per a la seva
conservació i millora. Al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar – CIAB (camí dels
Plans de Can Bonvilar, 40).
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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
l’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 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT):
Inauguració de l’exposició “Nou Univers: descobrint altres possibilitats” d’Irene Pérez
Gil. Viatge per les relacions entre pares/mares i fills/es que vol reflexionaró sobre allò
que redescobrim i allò de nou que aprenem i que ens canvia quan tenim fills/es.
Aquesta mostra es trobarà a l’Espai Zero fins al 23 de desembre. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 26 de setembre
AGENDA
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.
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A les 19.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’Ofrena floral que es farà
al monòlit commemoratiu del Pont de la Riera de les Fonts com a memorial del 54è
aniversari de la Riuada de 1962 que va assolar la ciutat de Terrassa i el Vallès
Occidental. L’acte està organitzat per la Llar de la Gent Gran de les Fonts.
A les 20 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
recepció institucional del projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans” que tindrà
lloc a Can Torrents (Arxiu Històric Municipal) al carrer de l'Hospital, 5-9 de Sant Boi
de Llobregat. Del 29 de setembre al 10 d’octubre, sis defensors i defensores dels
drets humans de diferents països del món, visitaran Catalunya per donar a conèixer
la seva tasca dins de les activitats programades dins del projecte “Ciutats
Defensores dels Drets Humans”, del que Terrassa forma part com una de les 16
ciutats catalanes promotores.
A les 20.15 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de “Norma”, de
Vincenzo Bellini, dins de la Temporada d’Òpera i Ballet 2015-2016 del Cinema
Catalunya. “Norma” és una de les grans òperes de repertori que ara ens arriba en
una nova producció amb la direcció artística d'Àlex Ollé; un dels fundadors de La
Fura dels Baus. Un muntatge que no ha deixat indiferent a ningú i que ha aixecat
passions enfrontades. Aquest nova producció de Norma s'estableix en temps
contemporanis sobre temes d'opressió, fanatisme religiós i intolerància. Antonio
Pappano director musical de la Royal Opera House, dirigeix un repartiment ple
d'estrelles on Sonya Yoncheva, Joseph Calleja i Sonia Ganassi interpreten els rols
principals. Es podrà veure al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
ALTRES ACTIVITATS
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 16.30 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Cinefòrum per la Igualtat: “Pussy Riot.
Una plegaria Punky”. Documental rus sobre tres noies que formen part del grup
musical Pussy Riot i que s'enfronten a una condemna de set anys en una presó
russa a causa d'una actuació satírica en una catedral de Moscou. Tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Curs de manipulació d’aliments”, subvencionat pel
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa
(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. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió
dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia
mental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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