Agenda

Dissabte, 5 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del migdia:
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,
visitarà la fira de comerciants al carrer Tombacastanya 2016, organitzada per
l’associació de comerciants El Tomb Comerç Ca n’Anglada a l’avinguda de
Barcelona. La Fira anirà acompanyada al llarg del dia d’activitats per a infants i
adults.
Al llarg del migdia:
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,
visitarà l’XI Fira del Bolet, que tindrà lloc al carrer Ample i a la plaça del Triomf, al
costat del mercat de Sant Pere. La Fira del Bolet està organitzada per l’Eix
Comercial Sant Pere amb la col·laboració del Servei de Comerç de l’Ajuntament de
Terrassa.

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
farà la salutació institucional de la cimera internacional de lideratge en valors “The
Global Leadership Summit 2016”, organitzada a Terrassa per l’Església Evangèlica
Unida de Terrassa, Willow Creek Association (WCA) i la Fundació Goel, creada per
al desenvolupament dels projectes socials de l’Església Evangèlica Unida de
Terrassa. La cimera tindrà lloc els dies 4 i 5 de novembre a l’Auditori de l’Església
Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar, 299). “The Global Leadership Summit
2016” presenta les seves conferències en diferit a més de 675 ciutats de 125 països
i traduïdes a 59 idiomes.
A les 11 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la Festa de la Tardor
organitzada per l’Associació de Veïns Poble Nou – Zona Esportiva que tindrà lloc a
la plaça de la Cultura. La Festa comptarà amb una xocolatada, animació infantil i la
instal·lació del mural col·lectiu dins del projecte Graffiti Invaders del Servei de
Joventut de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 11 h:
El regidor de Comerç i Turisme i del Districte 4, Amadeu Aguado, visitarà el Concurs
de Paelles organitzat per Maurina Comerç que tindrà lloc al carrer de Núria.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’activitat de bàsquet adaptat “+QBásquet
para todos”, organitzada per la Federación Española de Baloncesto i la Federació
Catalana de Basquetbol. L’activitat tindrà lloc a la Zona Esportiva Municipal de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 6). L’acte comptarà amb la presència de Fernando Romay,
ambaixador de la Federación Española de Baloncesto.
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra de teatre “Jo
seré el seu gendre”, de Jaume Villanova i Torreblanca, a càrrec d’El Grup Teatral
Egarenc del Casal Terrassa Centre. La representació tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 17 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria
Ribera, participarà en el lliurament de premis del concurs lingüístic “Posem fil a
l’agulla”. El concurs, organitzat pel Servei Local de Català de Terrassa, El Tomb
Comerç Ca n'Anglada i la Biblioteca del Districte 2, vol dinamitzar el comerç de
proximitat de Ca n'Anglada a través de la llengua, d'una manera divertida, senzilla i
lúdica, i apropar la biblioteca al ciutadà. L'edició d'enguany del concurs “Posem fil a
l’agulla” s’ha dut a terme del 7 al 27 d'octubre. L’entrega de premis s'ha fet coincidir
amb la fira del Tombacastanya, organitzada per El Tomb Comerç Ca n’Anglada a
l’avinguda de Barcelona.
A les 17.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de celebració del 5è
aniversari de l’Església Baptista del Vallès que tindrà llo a la seva seu (c/ de
l’Església, 3, Les Fonts, Sant Quirze del Vallès).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
“Dettagli dal Belvedere” de l’artista italià Marco Galmacci que viu i treballa entre
Terrassa i Amsterdam. La seva obra es desenvolupa entre la il·lustració, l’animació i
la pintura mural. La sèrie “Dettagli dal Belvedere” està inspirada en trobades casuals
en llocs i amb objectes que habitualment ens passen desaparcebuts. L’exposició es
podrà veure del 5 de novembre al 12 de desembre a la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28) dins del Cicle Art/Terrassa 2016.
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis del Campionat
de Muay Thay, art marcial tailandès, organitzat pel Club Esportiu Sant Jordi de
Terrassa, que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç (c/ del
Castellsapera, 7).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Romanticisme i SXX”, a
càrrec de la Coral Nova Ègara, dirigida per Raimon Romaní; la Camerata de Sant
Cugat, dirigida per Xavier Baulies; i del pianista Eduard Sáez. El concert, dins del
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Cicle Músiques del Cor de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal, tindrà lloc
a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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: Ruta literària: “La ciutat del fum”. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: Taller: “De collage a poesia”, a
càrrec de Tanit Amorós, poeta. Dintre de l’exposició “La Descomunal en Ruta”. Taller
per treballar el collage i la poesia. Activitat adreçada a joves de dotze a divuit anys.
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 12 h:
Nascuts per llegir: Un conte, un somni: “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 Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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).
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Diumenge, 6 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
i de membres de la Corporació Local, assistirà a la XXXVII Diada dels Castellers de
Terrassa, que tindrà lloc al Raval de Montserrat. La colla castellera convidada
d’enguany són els Vailets de Gelida.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació dels equips de la
temporada 2016-2017 de l’Escola de Futbol Bonaire. L’acte tindrà lloc al Camp de
Futbol Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
A les 10.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació dels equips de la
temporada 2016-2017 del Club Handbol Terrassa. L’acte tindrà lloc al Pavelló de la
Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
A les 13 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà al Torneig de padbol El Somni
d’Aarón, organitzat per alumnes de l’Institut Mont Perdut per recaptar fons per a
l’associació El Sueño de Aarón, que lluita contra una malaltia degenerativa infantil,
l’atròfia muscular espinal tipus 2. El torneig tindrà lloc al Club Padbol Terrassa (c/ de
Murillo, 18).
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A les 14 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis i medalles als i
les esportistes participants en el 10è Campionat de Tennis Adaptat organitzat pel CD
Terrassa Hockey on competiran alumnes de l’escola de tennis del club de la
Fundació Privada Atendis, Escola d’Educació Especial Crespinell, Fupar i Prodis.
L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey (ctra. de Terrassa a
Talamanca, km 5,6).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de Lliga, corresponent a la categoria
de 3a Divisió Grup V, que enfrontarà els equips Terrassa FC i CE Júpiter. El partit es
disputarà a l’Estadi Olímpic (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “El Florido
Pensil -Nenes-“ dins de la Temporada Municipal d’Arts Escèniques a Terrassa,
dirigida per Fernando Bernués i Mireia Gabilondo, una adaptació de Kide Díaz de
Rada a partir del llibre d’Andrés Sopeña. La representació, produïda per Anexa i
Tantakka Teatroa, tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
Al llarg del vespre:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Tonsisons i el Cor Ciutat de
Reus sota la direcció de Carles Massó i Rosa Sanahuja. El concert, dins del Cicle
Músiques del Cor de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal, tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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”, a on s’exhibeixen més de 90 teixits ben especials datats des del
1862 fins a l’actualitat. Producte de la unió del saber tecnològic i l’habilitat artística
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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).
De 10.30 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Educació Ambiental: “ Instawalk per l’Anella
Verda”, a càrrec de la fotògrafa i instagramer, Alícia Rey. Activitat adreçada al públic
en general. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. L’activitat constarà d’una
part teòrica i una part practica, que es realitzarà pels entorns de Bonvilar. La sortida
tindrà lloc al Centre d’Informació Ambiental de Bonvilar (camí dels Plans de Bonvilar,
40).
De 11 a 13.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): 4a
Marató de Contes en benefici de l’ONG Amics de Fundase. Activitat en benefici del
“Centre d’Educació alternativa Kurmi” que treballa a la ciutat d’El Alto (Bolívia). Està
organitzada per Contes per a créixer (Toni Massagué i Casals) i hi col·laboren
l’Escola El Cim, l’Escola Tecnos, l’Escola d’Educació Especial Crespinell i el Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Durant tot el matí es podran escoltar
quatre contes explicats per vuit narradors diferents. A la mitja part, Anna Reixach, de
la Filmoteca de Catalunya, narrarà unes originals històries a partir de la projecció de
breus pel·lícules molt antigues de cinema mut. A la plaça dels Museus, les escoles
participants han preparat tallers adreçats als infants que s’hi acostin durant el matí.
Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Teixits
jacquard: art i tècnica”. Itinerari guiat conjuntament entre el mNACTEC i el CDMT.
Amb motiu de la I Setmana del Turisme Industrial, organitzada per la Xarxa de
Turisme Industrial de Terrassa (XATIC), s’ofereix una activitat organitzada
conjuntament pel Museu de la Tècnica i de la Ciència de Catalunya. Un itinerari guiat
per dos museus de la ciutat per entendre el funcionament d’un teler amb sistema
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Jacquard i veure la seva aplicació en uns teixits artístics ben particulars. El
recorregut comença al Centre de Documentació i Museu Tèxtil on es comentarà
l’exposició “Teixits artístichs, retrats singulars” en la qual hi trobarem més de 90
retrats fets en teler de Jacquard amb un grau de detall i realisme proper a la
fotografia o el gravat. Al Museu de la Tècnica i de la Ciència de Catalunya podrem
descobrir la maquinaria industrial per al procés productiu de la llana i el
funcionament del teler Jacquard. 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, 7 de novembre

AGENDA
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, presentarà el programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones 2016, que es commemorarà el
proper 25 de novembre. El Dia Internacional contra la Violència vers les Dones
compta amb tot un seguit d’activitats organitzades pel Servei de Polítiques de
Gènere, les entitats i grups que formen la Comissió 8 de març i altres serveis
municipals i entitats ciutadanes. Aquest any, el focus d’atenció del programa d’actes
se centra en diversos tipus de violències patriarcals produïdes a l’àmbit comunitari:
la mutilació genital femenina, l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral
o l’assetjament per raó d'orientació sexual i la transfòbia, entre d’altres. La
presentació tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, es reunirà amb una delegació de la
coordinadora de seccions sindicals de les empreses externes i municipals que
efectuen els diferents serveis a la ciutadania de Terrassa, creada pel sindicat UGT i
encapçalada pel secretari comarcal de la UGT al Vallès Occidental i de la Regió
Metropolitana d’UGT Catalunya, Josep Sancristòfol. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement es donaran a conèixer quines són les fases d’un
procés de selecció i també es practicarà l’entrevista de feina. Els processos de
selecció estan orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per a
formar part d’un equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici
Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Xarxes Professionals Eines 2.0”.
Espai pensat per a aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i
volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a
tenir en compte en la recerca d’ocupació. A l’entorn competitiu en que ens trobem,
en el que la globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a
nivell mundial, s’ha ampliat la competència a l’hora de trobar feina. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Què hem de fer per accedir
al finançament alternatiu?”, amb la col·laboració de la Fundació Seira. Taller per a
projectes ja creats o de nova creació dins del marc del programa Terrassa
Cooperativa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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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 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 17 h:
Activa el +60: Cinema + col·loqui. Projecció de la pel·lícula: “Nuestro último verano
en Escocia”, dirigida per Andy Hamilton i Guy Jenkin. Al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9).
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