Agenda

Dissabte, 22 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 i regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado; i
del regidor del Districte 6, Noel Duque; assistirà a la Fira Gastronòmica i d’Artesania
Gastro & Art, organitzada per l’Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. La
Fira tindrà lloc els dies 22 i 23 d’octubre a la rambla de Francesc Macià i a la plaça
del Primer de Maig.
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el Banc de Sang de l’Hospital Universitari
de MútuaTerrassa (pl. Dr. Robert, 5) amb motiu de la Marató de Donació de Sang a
Terrassa, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa. Els responsables del Banc de Sang acompanyaran
l’alcalde a la zona d’extraccions i li informaran del desenvolupament de la jornada.
Al llarg del mati:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Festa del Voluntariat de Creu
Roja,que se celebrarà al Torrent de la Font d’En Sagrera, al Parc de Vallparadís.
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A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a l’Examen de Pas de Grau dels Alumnes de l’Escola d’Arts Marcials
Mugendo de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Escola d’Arts Marcials Mugendo (c/ del
Nord, 112).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la 5a edició de la campanya
solidària “La pobresa no distingeix”, organitzada per diverses entitats del Districte 4
amb la finalitat de recollir aliments a benefici del Centre de Distribució Social
d’Aliments El Rebost de Terrassa. De 9.30 a 13.30 h, la plaça de l’Assemblea de
Catalunya acollirà actuacions musicals, activitats infantils i tallers, per cloure aquesta
campanya, que es va iniciar el dia 17 d’octubre i finalitza el 22 d’octubre. De la
mateixa manera, continuarà la recollida d’aliments a la mateixa plaça de l’Assemblea
de Catalunya.
A les 9 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, participarà en l’acte inaugural de la 5a Jornada
Monogràfica Nacional SEHER “Infección y dolor en las heridas” organitzat per
SEHER (Sociedad Española de Heridas) on participaran 300 professionals de la
salut. L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 9 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, participarà en la Caminada Intergeneracional
d’Entitats del Districte 6. La sortida tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 17 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera; i el regidor del Districte 4, Amadeu
Aguado; assistiran a la jornada de portes obertes de celebració dels 50 anys de
l’Escola França. L’acte, organitzat per l’AMPA de l’Escola, tindrà lloc a les
insta·lacions de l’Escola França (c/ de Frederic Soler, 142).
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A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de presentació dels equips del
club Sferic Hoquei Patins de la temporada 2016-2017. La presentació tindrà lloc a la
pista del club (c/ de Faraday, 33-41).
A les 20 h:
La regidora de Normalització Lingüística, Rosa Maria Ribera, participarà en el
lliurament de premis del concurs lingüístic “Paraules nòmades”, organitzat per
l’Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord amb la col·laboració del Servei Local
de Català de Terrassa i la Generalitat de Catalunya. Els premis es lliuraran en el
marc de la Fira Gastronòmica i d’Artesania Gastro & Art que se celebra a la rambla
de Francesc Macià i a la plaça del Primer de Maig.
A les 21.15 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació dels equips del club Sferic Hoquei Patins de la
temporada 2016-2017. La presentació tindrà lloc a la pista del club (c/ de Faraday,
33-41).
A les 21.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; i
el regidor de Serveis Socials, Noel Duque; participarà en l’Acte de Reconeixement al
Voluntariat – Sopar del Voluntari, organitzat per l’Assemblea Local de Creu Roja a
Terrassa que tindrà lloc a l’Escola Pia de Terrassa (c/ del Col·legi, 14).
A les 21.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar d’Inici de Temporada del CD
Terrassa Hockey que tindrà lloc al restaurant “Les Pedritxes”, situat a les
instal·lacions del club (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6, Matadepera). En el
decurs del sopar es farà el lliurament de les distincions de la temporada esportiva
2015-2016.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Tindrà lloc a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aperitiu Musical”, a càrrec de l’Exèrcit d’Islàndia. Grup
musical terrassenc, que ens presentarà una selecció de la seva obra musical més
recent. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 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:
Nascuts per llegir: “En Patufet, un petit infantó”, 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Papallones a la panxa”.
Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 21 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “Singfònics Reloaded”, a càrrec del
grup Singfònics, dirigit per Olympia Villalba. Dintre del Cicle Músiques del Cor.
Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 23 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE

Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la VIII Festa de Tardor Manxega
organitzada per l’Associación Cultural de Castilla – La Mancha de Terrassa, a la
plaça de Lluís Companys.
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; i el regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran a la
3a Cursa de les Dones, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató a
benefici d’Oncolliga, per a la lluita contra el càncer de mama. L’acte tindrà lloc al
Parc dels Catalans.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís; i de la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares;
participarà en l’acte d’obertura del 10è Festival Sopes del Món, organitzat per
l’Associació de Veïns de Torre-sana al carrer d’Àlaba, entre els carrers de Lugo i
Guipúscoa. El Festival promou el coneixement entre els veïns i les veïnes del barri i
l’intercanvi cultural entre persones d’orígens molt diversos.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol de 3a Divisió Catalana que
enfrontarà el Joan XXIII i el Sant Pere Nord, que es disputarà al camp municipal de
futbol de Les Arenes (c/ Ordal, s/n).
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A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup V, que enfrontarà el Terrassa FC amb l’AEC
Manlleu. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic (c/ dels Voluntaris Olímpics, s/n).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 a 13 h:
Activitats de cap de setmana del Centre d’Informació Ambiental Can Bonvilar i de
l’Anella Verda: Activitat: “Excursió de Marxa Nòrdica”. Activitat adreçada al públic en
general. Excursió suau de dues hores, de la mà d’experts, amb una introducció dels
principis bàsics d’aquesta modalitat. Tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental
Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita comentada: Escultures per a l’eternitat.
Activitat relacionada amb la celebració de Tots Sants 2016 i amb l’exposició
instal·lada al Cementeri Municipal de Terrassa. Tindrà lloc al Complex Funerari
Municipal (ctra. de Montcada, 789).
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).
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A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Visita
comentada i taller: “Motius jacquard en punt”. Nova exposició, comentada, a la
segona planta del museu: “Teixits artístics. Retrats singulars” on es pot gaudir d’uns
teixits ben particulars fets en teler jacquard. Després hi ha l’oportunitat d’aprendre a
fer motius jacquard en les labors habituals de punt de mitja. Taller dirigit pel personal
de la botiga de llanes Filling Good. L’activitat és gratuïta i dirigida a adults ja iniciats
en la tècnica de punt de mitja amb agulles. 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): Teatre: “La pols”, produïda per
Nau Ivanow i Flyhard Produccions SL i dirigida per Llàtzer García. L’obra ha guanyat
el Premi de la Crítica de Barcelona al Millor text de l’any i el premi Serra d’Or. Tindrà
lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 18 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Música: “Postals a Enric Granados”, a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. Al concert es presenten diferents
composicions de músics que van tenir diferents influencies en l’obra i vida de
Granados, juntament amb obres del mateix compositor. 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: “La
rateta que escombrava l’escaleta”, a càrrec de la companyia La Roda Produccions,
dirigida pel Dani Cherla. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 24 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20 h:
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 portaveus dels Grups Municipals i de membres de la Corporació Local,
presidirà l’Acte d’Homenatge i Lliurament de la Medalla de la Ciutat, a títol pòstum, a
l’actriu Àngels Poch com a prova de reconeixement per la seva trajectòria cultural i
professional dedicada al cinema i al teatre. L’acte tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de
Gaudí, 15).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, visitarà l’Esplai La Fàbrica de Can Tusell
(c/ Tarragona, 101) per a veure els canvis fets al local gràcies a la donació de
mobles que ha fet IKEA mitjançant un conveni entre l’empresa i l’entitat.

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:
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 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre: “Reviure 85 anys d’història”, recull de
l’arxiu personal de Joan Fontanet i Planas. A càrrec del mateix autor, que farà un
recorregut del Bages a Terrassa passant per Barcelona. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Exploradors de la biblioteca”. Taller infantil
per conèixer la biblioteca a través de jocs a l’aula d’informàtica. Activitat adreçada a
infants a partir de set anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
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