Agenda

Dissabte, 12 de novembre
AGENDA
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la jornada de formació
“Formes de millorar l’acte educatiu” dirigida als professor d’àrab i educació islàmica.
La jornada, organitzada per la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, participaran en la sessió informativa dirigida als veïns i veïnes
de la Maurina sobre la urbanització de la plaça de la Maurina i el seu entorn. La
sessió tindrà lloc a la plaça de la Maurina.
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la Fira de l’Economia Social, organitzada pel Servei
d’Emprenedoria i Economia Social amb la col·laboració de la Xarxa d’Economia
Social de Terrassa dintre del cicle d’activitats Terrassa Cooperativa. La Fira, que
tindrà lloc a la plaça Vella, comptarà amb activitats lúdiques, tallers i mostres
d’entitats.
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la sessió de Marxa
Nòrdica, a càrrec del Centre Excursionista de Terrassa. Activitat programada dins
dels actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. La
sessió s’iniciarà al Pla del Castell del parc de Vallparadís.
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A les 13 h:
El tinent d’alcalde Amadeu Aguado assistirà, per delegació de l’alcalde,a la plantada
de 120 arbres a Bonvilar a càrrec de treballadors i familiars de l’empresa de
distribució de matèries primeres químiques Escuder amb motiu del 120è aniversari
de la companyia. El punt de trobada serà el Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(camí dels Plans de Bonvilar, 40).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al campionat “El Terrassenc de Ferro”,
organitzat per la colla castellera Minyons de Terrassa, competició que, mitjançant
diverses proves, busca l’home i la dona més forts de la ciutat. L’acte tindrà lloc al
Raval de Montserrat.
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent al Campionat de Lliga
Divisió d’Honor sènior masculí que enfrontarà els equips CN Terrassa i Quadis CN
Mataró. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de
l’Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició del 8è
Concurs de Pintura de la Societat Coral Joventut Terrassenca. L’acte tindrà lloc a la
seu de la Societat Coral Joventut Terrassenca – Coro Vell (c/ de Sant Marià, 122).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del grup de rock andalús Hijos
del agobio que es presenta com a tribut a la llegendària banda de rock progressiu
andalús Triana. El concert, dins del 3r Circuit de Música Moderna a Terrassa, tindrà
lloc al Casal Cívic Xúquer (c/ de Xúquer, 17).
A les 21 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la representació de
Teatre contra la violència masclista a càrrec del grup de teatre Las Mamarrachas
(Fechorías Musicales). Aquesta activitat està programada dins dels actes al voltant
del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i organitzada pel Casal de la
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Dona de Terrassa. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla.
Francesc Macià, 189).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al “XVI Certamen de Coros Rocieros”
que tindrà lloc a la seu de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Terrassa (c/
de Vic, 5).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la violència vers les dones. “Visita guiada a la maternitat d’Elna”,
a càrrec d’Assumpta Montellà. Sortida des de l’Estació d’autobusos de Sabadell (c/
de l’Estació, 67).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la violència vers les dones. “Sessió de Marxa Nòrdica, a càrrec
de membres del Centre Excursionista de Terrassa. Cal portar bastons de caminar,
calçat i roba còmodes. Al Parc de Vallparadís (Pla del Castell).
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi lingüístic”, a càrrec d’Aprenem
Terrassa. Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Participa-hi aprenent i ensenyant.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h:
Setmana del Turisme Industrial: Jornada de portes obertes a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).

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 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: Curs per a entitats sense ànim de
lucre: “Noves obligacions fiscals”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda, a
càrrec d’Anna Maluquer. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Visita
guiada a la Masia Freixa i recorregut per edificis modernistes. Punt de trobada a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
Setmana del Turisme Industrial: “Per quedar-se d’una peça!”. Activitat familiar
adreçada a infants de set a dotze anys. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Casa
Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Nascuts per llegir: “Un poble, un drac i un cavaller”, a càrrec de l’Escola Bressol El
Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
L’Hora del conte: “Tinc moltes capsetes plenes de cançons i contes”, a càrrec de
Sara Fuente. Activitat adreçada a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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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Diumenge, 13 de novembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, i el regidor del Districte 4, Amadeu Aguado,
participaran en la presentació dels equips de la temporada 2016-2017 del Club de
Futbol Maurina Egara. L’acte tindrà lloc al Camp de Futbol Municipal de La Maurina
Egara (c/ de Calderón de la Barca, 98).
A les 13 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a les activitats que es faran a la carpa
del Parc de Vallparadís per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis (Body
Balance, Body Combat, Zumba i actuació dels tambors del Drac i Bruixes de Can
Boada). També es faran proves de glucèmia a càrrec d’estudiants de l’Escola
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Les activitats estan
organitzades per l’Associació de Diabètics de Catalunya amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’hoquei corresponent a la Divisió
d’Honor Femenina que enfrontarà el CD Terrassa Hockey i l’Atlètic Terrassa Hockey
Club a Les Pedritxes (ctra. de Terrassa a Talamanca, km, 5,6, Matadepera).
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la 2a Tarda de Convivència
organitzada per la Hermandad Andaluza de San Sebastián de Fiñana en Terrassa.
L’acte, que inclourà actuacions musicals i de ball, tindrà lloc als locals de l’entitat del
Centro Andaluz de Nueva Carteya (c/ de Huelva, 35).
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle de Circ “Extremites”, a
càrrec de la Compagnie Inextremiste, dins de la Temporada de Circ del Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Jan Díaz + Un Tal Pere,
dintre de la Temporada de Música Moderna organitzada pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 16).
ALTRES ACTIVITATS
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. A banda de la “Sala del
procés tèxtil”, actualment es poden visitar les següents mostres: “Teixits artístichs,
retrats singulars”, on s’exhibeixen més de 90 teixits datats des del 1862 fins a
l’actualitat, producte de la unió del saber tecnològic i l’habilitat artística del dibuixant i
del teixidor (2a planta). “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). “Nou univers: descobrint altres possibilitats”, és una mostra d’art tèxtil
contemporani de l’artista local Irene Pérez Gil, que es pot visitar a l’Espai Zero.
L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
(c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Educació Ambiental: “Estampem una
samarreta”. Activitat adreçada a infants de quatre a dotze anys, acompanyats d’un
adult. La sortida tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental de Bonvilar (camí dels
Plans de Bonvilar, 40).
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A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Amb els
artistes... a l’Espai Zero”. Taula Rodona: “Processos artístics i família”. Irene Pérez
Gil exposa a l’Espai Zero, “Nou univers: descobrint altres possibilitats”, una mostra
de peces tèxtils l’eix temàtic de les quals són les relacions entre pares i mares, i fills i
filles. L’artista Irene Pérez proposa una taula rodona amb els artistes convidats
Teresa Llordés i Miquel Llonch. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Setmana del Turisme Industrial: Setmana del Turisme Industrial. “Itinerari industrial”.
Ruta industrial per diversos indrets de Terrassa. El punt de trobada serà l’Estació de
Renfe Terrassa – Centre (pl. de l’Estació del Nord, 7).
A les 11 h:
Setmana del Turisme Industrial: Jornada de portes obertes a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “Il Papa Haydn”, a càrrec de
l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48. Obres de F.J. Haydn: Simfonia núm. 25 i
Simfonia núm. 84 – In nomine Domini; I. Pleyel: Symphonie Périodique núm. 6 en
Fa; i A. Mozart: Divertiment en Si B KV 137. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): Espectacle musical familiar:
“Peter Pan”, a càrrec de la Cia. Catacrac Teatre. Obra dels Germans Grimm, dirigida
per Fredi Badell. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 14 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, es reunirà amb representants de les juntes directives de l’Associació
de Propietaris i Veïns de les Fonts, de l’Associació de Veïns de Can Parellada per la
Unitat del Nostre Barri i de l’Associació de Veïns Les Torres de Can Parellada, per
parlar de diversos temes d’interès per als barris de Can Parellada i les Fonts. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, activarà la il·luminació de color blau del balcó de l’Ajuntament, color
simbòlic que s’utilitza a tot el món per representar la unió de tothom en la lluita
contra aquesta malaltia i commemorar el Dia Mundial de la Diabetis que se celebra
el dia 14 de novembre.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.45 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, donarà la benvinguda, per delegació de l’alcalde, juntament amb Cristina
Escudé, presidenta de la Comissió de Comerç i Consum de la Cecot, a les persones
participants a la 14a edició de la Jornada de Comerç a Terrassa “L’Horitzó del
Comerç. Reptes actuals i futurs”, organitzada per la Comissió de Comerç i Consum
de la patronal Cecot. La Jornada tindrà lloc a la seu de la patronal Cecot (c/ de Sant
Pau, 6). A les 11 h, la jornada comptarà amb la conferència “Com organitzar els
aspectes urbanístics i de mobilitat per a contribuir a la dinamització del comerç” a
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càrrec del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de
Comerç i Turisme, Amadeu Aguado. En aquesta edició de la Jornada de Comerç a
Terrassa es vol aprofundir en els reptes de les empreses de comerç, quins aspectes
urbanístics i de mobilitat poden contribuir a la dinamització del sector, com es pot
promocionar el comerç des de l’àmbit del turisme i quines transformacions estan
adoptat els mercats tradicionals per afrontar el futur.

ALTRES ACTIVITATS
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 consciencia 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. Tindrà lloc a l’Edifici Foment
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Cerquem salut!: Marxa popular. Dia Mundial de la Diabetis. Activitat gratuïta a càrrec
del Cap Nord i l’Associació de Diabètics de Catalunya. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 2a edició Terrassa
Cooperativa. “Fórmules de cooperació empresarial per a comerços”. Taller per a
projectes ja creats o de nova creació dins el marc del programa, amb la col·laboració
d’associacions de comerciants. Tindrà lloc al Centre Cívic President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
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
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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).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: 2a edició Terrassa
Cooperativa. “Monedes locals i complementàries”. Taller adreçat a la ciutadania.
Amb la col·laboració d’Economia del Bé Comú de Terrassa, l’Institut de la Moneda
Social i la Fundació Social Trade Organisation. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Setmana de la Ciència 2017. Xerrada: “Estudiar-los a ells
per entendre’ns a nosaltres. L’estudi del comportament dels primats”, a càrrec de
Raquel Martínez (primatòloga). Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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