Agenda

Dissabte, 15 d’octubre
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Grescafoc, Diada anual de la Colla
Jove de Diables de Sant Llorenç, que se celebrarà al llarg del dia a la plaça del
Mil·lenari.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat i de
Salut, Maruja Rambla, participarà en l’acte de presentació del Calendari Solidari de
la Policia Municipal de Terrassa fet amb la col·laboració de les associacions de
malalties infantils: Cors Lluitadors Duchenne, Associació Phelan McDermid,
Associació Española de enfermedad de Behçet, Lliga Reumatològica Catalana,
Associació Sanfilippo Barcelona, Associació Charge España, Associació Catalana
de Dèficits Immunitaris Primaris, Associació Catalana de Diabètics de Catalunya,
Associació Catalana de Fibrosi Quística, Asociación AME El sueño de Aarón. Els
beneficis de la venda dels calendaris es destinaran a les associacions Pallapupas i
Tevisitotefelicito. L’acte tindrà lloc als cinemes Cinesa Parc Vallès (av. de Can
Jofresa, 85).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la inauguració del Projecte Pro
Discapacitat “Fem Festa”, la primera discoteca per a persones amb discapacitat
intel·lectual i diversitat funcional, un projecte impulsat per l’Associació l’Estel amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. “Fem Festa” es farà cada segon dissabte
de mes, de 16 a 20 h, a la Sala Fred Astaire (c/ de Sant Francesc, 52).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esport, Dani Nart,
participarà en el lliurament de premis del Campionat d’Espanya 2016 BMX Race,
que se celebrarà els dies 15 i 16 d’octubre al Circuit de BMX de les Arenes (c/ de
Reus, 4).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Del 12 al 15 d’octubre:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les persones, Rosa Maria Ribera,
viatjarà a Bogotà (Colòmbia) acompanyada de tècnics municipals per participar al
cinquè Congrés de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que se celebra a la ciutat
colombiana del 12 al 15 d’octubre. En aquesta edició, i sota el lema “Veus locals per
a un món millor” hi participaran prop de 3.000 representants polítics de ciutats
d’arreu del món. Entre elles, Barcelona, Badalona, Granollers o Terrassa així com la
Diputació de Barcelona. A la trobada, es debatran els principals aspectes, prioritats i
reptes de futur que els governs locals i regionals hauran d’afrontar a més de
revitalitzar el moviment municipalista internacional i enfortir aquesta xarxa global
mitjançant l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge mutu. D’altra banda, la cimera
també servirà per escollir la nova presidència de la CGLU i la renovació de la
direcció d’aquest organisme.
Al llarg del dia:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Grescafoc, Diada anual de la
Colla Jove de Diables de Sant Llorenç, que se celebrarà al llarg del dia a la plaça del
Mil·lenari.
A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, i la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares,
assistiran a la Marxa Popular “Prevenir el càncer amb dieta i activitat física”, de 8 km,
organitzada pel Servei d’Oncologia Mèdica i la Unitat de Medicina de l’Esport del
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Consorci Sanitari de Terrassa. La sortida i
l’arribada es faran a Can Viver de Torrebonica, a 300 m de la N-150 (de Sabadell a
Terrassa), km 15,7.
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A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la 2a edició de la “Cursa de resistència de
Terrassa”, organitzada per AREC Terrassa i Chiptiempo, amb la col·laboració de
l’INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce, consistent en tres proves de resistència de
12, 6 i 3 hores. La competició tindrà lloc a la Pista d’Atletisme de Can Jofresa (c/ de
Badalona, 4).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la Missa
Solemne de la Diada de Sant Galderic, protector de la pagesia catalana, organitzada
per la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic. La Missa serà presidida per
l’Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i tindrà lloc a la Parròquia de Sant Josep (c/
de Colom, 231).
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. Participa-hi aprenent i
ensenyant. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “El carrer estret” de Josep Pla, a càrrec
de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa
(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).
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A les 12 h:
L’Hora del conte: “En Bum i el tresor del pirata”, a càrrec de la Companyia
Homenots. Activitat dirigida a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).

Diumenge, 16 d’octubre

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; i de la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís; assistirà al 68è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, amb la
participació de les millors colles sardanistes del país que participaran en la final del
Campionat Nacional de Catalunya en la categoria Veterana. L’acte, organitzat per la
Secció Sardanista de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, tindrà lloc a la plaça Nova.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials i
Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, donarà el tret de sortida de la 3a Cursa
Solidària per a la Infància, de 5 km, organitzada per INSOC – Centre d’Esplai
Guadalhorce. La III Cursa Solidària per a la Infància és una activitat socioesportiva
organitzada per INSOC-CEG amb la finalitat d’aconseguir fons per poder dur a terme
els projectes socioeducatius que desenvolupa l’entitat al barri per lluitar contra la
pobresa infantil i juvenil i donar visibilitat a la tasca social que l’entitat fa per i des de
la comunitat. El punt de sortida serà al Parc Vallès, al costat del centre comercial
Caprabo.
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’Acte de Canvi de Vara i de Junta Directiva de la Hermandad Nuestra
Señora del Rocío de Terrassa. L’acte, que es farà en el decurs d’una Missa Rociera,
tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, assistirà al Festival Benèfic contra el càncer infantil organitzat per la
Hermandad de San José de Abrucena en Terrassa i la Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica – Oncolliga. El Festival tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa
(pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al concert benèfic “Mon enllà.
Refugiats, un drama actual”, a càrrec de l’Agrupació Coral de Matadepera, dirigida
per Rosa Maria Ribera. L’acte està organitzat per la Fundació Vicenç Ferrer i la
recaptació anirà destinada al Projecte de traumatologia i ortopèdia de l’Hospital de
Bathalapalli (l’Índia). Tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a l’activitat “Terrassa ciutat
cardioprotegida”, consistent en tallers de reanimació cardiopulmonar i en informació
general per a la ciutadania, que se celebrarà al Raval de Montserrat de 10 a 14 h
coincidint amb el Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria i la
Reanimació Cardiopulmonar.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i la
regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistiran a la Festa i Tast del 2n Concurs de
Ratafia organitzat per la Colla dels Federins Associació Trabucaires de Terrassa al
passeig del Vapor Gran.
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A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis del Campionat
d’Espanya 2016 BMX Race, que se celebra els dies 15 i 16 d’octubre al Circuit de
BMX de les Arenes (c/ de Reus, 4).
A les 12 h:
El regidor de Serveis Socials i Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, donarà el tret
de sortida de la cursa infantil de la 3a Cursa Solidària per a la Infància, organitzada
per INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce. Posteriorment, a les 12.30 h, lliurarà els
premis de la Cursa juntament amb el regidor d’Esports, Dani Nart. La III Cursa
Solidària per a la Infància és una activitat socioesportiva organitzada per INSOCCEG amb la finalitat d’aconseguir fons per poder dur a terme els projectes
socioeducatius que desenvolupa l’entitat al barri per lluitar contra la pobresa infantil i
juvenil i donar visibilitat a la tasca social que l’entitat fa per i des de la comunitat. El
punt de sortida de la cursa infantil i el lliurament de premis es faran al Parc Vallès, al
costat del centre comercial Caprabo.
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de celebració de la 9a edició de
la Festa do Pulpo i del 34è aniversari de la Irmandade Galega O Noso Lar,
organitzadora de la Festa do Pulpo que se celebra a Terrassa del 12 al 16 d’octubre.
L’acte tindrà lloc al Parc dels Catalans.
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al 44è Concurs Individual de Sardanes
Revesses, amb la participació de ravessaires d’arreu de Catalunya, que competiran
per assolir una bona classificació de cara al Campionat Nacional de Catalunya.
Posteriorment, el públic assistent podrà gaudir d’un concert a càrrec de la Cobla
Jovenívola de Sabadell. El Concurs tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest
Lluch, 1).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert programat dins de la
temporada Terrassa Música Moderna a càrrec dels grups Pantaleó i Estúpida Erikah.
El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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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 Betzuca”, a càrrec d’Enric d’Atzira, geògraf i
educador ambiental. Descobrirem una de les zones més ben conservades del torrent
de la Betzuca. Adreçada al públic en general. Tindrà lloc al Centre d’Informació
Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Itinerari de la Guerra Civil a Terrassa. Aquesta
activitat està relacionada amb la commemoració del 80è aniversari de l’inici de la
Guerra Civil Espanyola. El punt de trobada serà a la plaça del Vapor Ventalló.
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: “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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Amb els
artistes... a l’Espai Zero”. Xerrada: “Coses que he après de la meva filla”. Irene Pérez
Gil exposa a l’Espai Zero del CDMT la mostra “Nou univers: descobrint altres
possibilitats”, una mostra de peces tèxtils l’eix temàtic de les quals són les relacions
entre pares/mares i fills/filles. L’artista proposa una xerrada en la qual podrem
conèixer millor les serves reflexions entorn dels temes que evoca amb les obres
exposades. L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “Concert de sardanes i música per
cobla” amb la Jovenínola de Sabadell. Concurs de vuit sardanes revesses, amb la
participació de revessaires d’arreu de Catalunya, que competiran per assolir una
bona classificació de cara al Campionat Nacional de Catalunya. Organitzat per
l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): Teatre: “Caiguts del Cel”, de
Sébastien Thiéry, una coproducció de Focus i Trasgo producciones. Dirigida per
Sergi Belbel, amb la interpretació d’Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Anna Barrachina i
Alex Casanovas. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).

Dilluns, 17 d’octubre

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà 35 alumnes de 16 a 18 anys
participants en l’intercanvi entre l’Institut Les Aimerigues i la Prano Poslovna Skola
(Legal Business School) de la localitat de Nis (Sèrbia). L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
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).
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