Agenda

Dissabte, 8 d’octubre

AGENDA
Al llarg del cap de setmana:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a diversos actes programats
amb motiu de la Festa Major de les Fonts.
A les 10 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la 18a
Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que tindrà lloc a la
seu d’AGBAR – Museu de les Aigües (ctra. de Sant Boi, 4-6, Cornellà de Llobregat).
A les 10.30 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la Festa Major Infantil
organitzada per l’Associació Veïnal Can Roca que tindrà lloc de 10 a 14 h al parc de
les Nacions Unides.
A les 13.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la Festa d’inici del
curs 2016-2017 de l’Esplai Bonaire que tindrà lloc a les instal·lacions de l’Esplai (c/
d’Arenys de Mar, s/n, cantonada amb el c/ de Sabadell).
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A les 14 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Dinar de Germanor de
celebració del 17è aniversari del Casal de Gent Gran de la Maurina, organitzat per
l’Associació de Gent Gran de la Maurina. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de
la Maurina (c/ de Núria, 175).
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Cercavila de celebració i lluïment del
1r aniversari del grup de batucada So-m Maurina i que comptarà amb la presència
del Drac de Terrassa, els Diables de la Maurina i Terrassamba. L’acte tindrà lloc al
Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de Sardenya, 32).
A les 17 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, i el regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran al
8è Spinning Day Terrassa i Rodem per Sanfilippo, esdeveniment solidari organitzat
pel Gimnàs Squash 4 que té com a objectiu recaptar fons per a la investigació i cura
de la síndrome degenerativa infantil de Sanfilippo. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al 18è Festival de Jotes a càrrec del grup
Los pilares de Aragón, organitzat pel Centre Aragonès de Terrassa. Tindrà lloc al
Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al “happening” organitzat pels artistes
Xavier Corral i Dava CL, que exposen la mostra Memòria de “Héroes Off” a la Casa
Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28). L’acció sortirà de la Casa Soler i Palet cap al
carrer de la Palla, davant del bar El Porró, on Xavier Corral farà un microconcert de
relectura de l’obra de Pink Floyd amb el grup The Invisiblements.
A les 20 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’acte de celebració
del 30è aniversari del Casal de la Dona que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Nascuts per llegir: “Bèsties i bestioles” (Ramon Llull, 700 anys), a càrrec de Montse
Dulcet. Adreçat a famílies amb infants fins a un any. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Tindrà lloc
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).
A les 13 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Manual prohibit de l’imitador”, a
càrrec d’Oriol Cruz i Toni Mata. Adreçat a tot aquell que vulgui perfeccionar les
seves imitacions. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c. dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre: “Con la cabeza girada”, a càrrec de
Paco Moreno Moreno. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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Diumenge, 9 d’octubre

AGENDA
Al llarg del matí:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà al rodatge del microcurtmetratge
contra l’homofòbia “Silenci” que tindrà lloc a l’Escola La Llar (placeta de Rosa Puig,
1). Aquesta activitat, emmarcada dins de l’àmbit educatiu del Pacte DASIG, l'està
duent a terme, l’entitat LGTB Terrassa, en col·laboració amb l'Ajuntament de
Terrassa, la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Terrassa i els directors
guanyadors del concurs de realització del curt, alumnes de l’Institut Santa Eulàlia.
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips del Club de
Futbol Sala ISUR La Font Màgica que tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de
Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la final de la Supercopa d’Espanya Six de
waterpolo masculí que tindrà lloc a les instal·lacions del club (av. de l’Abat Marcet,
s/n).
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la “Comida campestre” inclosa dins de
la celebració del 25è aniversari del Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa
que tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
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A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de la
temporada 2016-2017 del Club de Bàsquet Femení Joventut Esportiva Terrassa
(JET). L’acte tindrà lloc al Poliesportiu Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de cap de setmana del Centre d’Informació Ambiental Can Bonvilar i de
l’Anella Verda: Caminades suaus. Activitat adreçada al públic general i especialment
indicada per a aquelles persones poc acostumades a caminar. Al Centre
d’Informació Ambiental Bonvilar – CIAB (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
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 de
del procés tèxtil”, actualment es poden visitar les següents mostres: “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 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 d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): “Blancaneus”, espectacle musical
familiar. Obra dirigida per Jordi Pedrós i produïda per la Cia. Campi qui Pugui. Tindrà
lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 10 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
i de la regidora de Salut, Maruja Rambla, es reunirà amb una delegació de la Junta
Directiva de la Hermandad de San José de Abrucena en Terrassa i amb una
delegació de la Junta Directiva de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica,
Oncollliga, que li presentaran el programa del Festival benèfic contra el càncer
infantil que estan preparant juntament ambdues entitats, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa, i que tindrà lloc el diumenge 16 d’octubre al Recinte Firal.
La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 19 h
El regidor de Comunicació, Jordi Flores, presidirà l’acte de sorteig públic per escollir
les sis persones representants d’entitats per a formar part del Consell Consultiu i
Assessor dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual. El sorteig
tindrà lloc a les 19 h a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS

A les 10 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).
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).
A les 18.30 h:
Cicle de conferències: “Terrassa 2050: diagnosi, planejament i gestió de barris en un
context de canvi socioambiental”: Conferència: “Terrassa, ciutat i metròpolis. Encaix
territorial i funcional d’una ciutat de l’Arc Metropolità de Barcelona”, a càrrec de Pere
Montaña, director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. En el marc del
Màster d'Estudis Territorials i de la Població (METIP), organitzat pel Departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb
l’Ajuntament de Terrassa. El treball consisteix a desenvolupar propostes i projectes
urbanístics per a diferents barris terrassencs amb l'horitzó de l'any 2050 sota
condicions de canvi climàtic i canvis sociodemogràfics. Entrada lliure. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
Activitats del Museu de Terrassa: El director del Museu de Terrassa, Domènec
Ferran, pronunciarà la conferència “Terrassa, la capital del modernisme industrial”,
dins del 2n Cicle de Xerrades sobre Art Nouveau titulat “Portal del modernisme”
organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, la Ruta del modernisme i la Ruta europea
del Modernisme, amb el suport de GRACMON - Grup de Recerca en Història de l'Art
i del Disseny Contemporanis i la Universitat de Barcelona. La conferència explicarà
com a partir de mitjans del segle XIX, Terrassa va ser una de les ciutats catalanes i
espanyoles capdavanteres en la revolució industrial. L’acte tindrà lloc als Pavellons
Güell (av. de Pedralbes, 7, Barcelona)-
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