Agenda

Dissabte, 26 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.15 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 la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís; i de membres de la Corporació
Local, presidirà la inauguració del pessebre institucional, instal·lat al Raval de
Montserrat i elaborat per l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, i procedirà a
l’encesa general de l’enllumenat de Nadal i de la façana de l’Ajuntament. A l’atri de
l’Ajuntament també es podrà veure la postal de Nadal 2016-2017, creació de la
fotògrafa terrassenca Mireia Comas. L’acte finalitzarà amb una interpretació de
nadales a càrrec de la Banda de Terrassa, dirigida per Pol Pastor, dins de la
programació del cicle Sons de Nadal.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran i del
Districte 3, Rosa Maria Ribera; i del regidor de Cultura, Jordi Flores; assistirà a la
recollida de joguines solidària, organitzada pel Club de la Gent Gran de Can Palet,
que comptarà amb la presentació del CD “Cal y arena” de l’artista egarenc Toni
Torres. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet,
1).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, participarà en la presentació de l’associació Mua, solidaris amb la leucèmia
infantil, i de la nova campanya que portarà a terme aquesta entitat per recollir fons
destinats a la investigació d’aquesta malaltia per part de l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona. L’acte, que comptarà amb un concert acústic a càrrec de Gigi i Laura,
tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al Concert participatiu a càrrec de Terrassa Ciutat Coral del Rèquiem de
Mozart, que comptarà amb les interpretacions d’un cor participatiu adult amb 190
cantaires dirigit per Oriol Castanyer, amb un cor participatiu infantil amb 45 cantaires
dirigit per Jaume Sala, i amb l’Oh!rquestra - Orquestra d’ex-alumnes del
Conservatori de Terrassa formada per 35 músics. La direcció del Rèquiem anirà a
càrrec de Jordi Casals; els solistes seran la soprano Maria Teresa Vert, la
mezzosoprano Anna Alàs, el tenor Pablo Larraz, i el baix Xavier Mendoza; i l’orgue
positiu estarà interpretat per Joan Casal. El concert tindrà lloc al Centre Cultural
(rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la visita guiada a la
Maternitat d’Elna, a càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora. La visita,
que forma part del programa d’actes al voltant del Dia Internacional contra la
Violència vers les Dones, inclou transport, entrada a la Maternitat, visita a les platges
d’Argelès i al cementiri de Cotlliure. El punt de trobada serà a l’Estació d’Autobusos
Interurbans de Terrassa (ctra. de Montcada, 2).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de premis del XII
Campionat d’Espanya de Yawara-Jitsu i Open Ciutat de Terrassa organitzat pel Dojo
Yawara Defensa Personal Yawara Jitsu Catalunya. 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 Normalització Lingüística, Rosa Maria Ribera, participarà en el
lliurament de premis a les persones participants en la 3a edició del concurs Joc de
Paraules, campanya lingüística i comercial que s’ha fet entre el 2 i el 18 de
novembre amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat del barri de Ca
n’Aurell per mitjà de la llengua. El concurs està organitzat per Ca n’Aurell Comerç i
Serveis, juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Terrassa i
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Rubí i Voluntaris per la Llengua. L’acte, en el que també participaran Joana Carré,
presidenta de l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell i Teresa Garcia, directora
del Consorci per a la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, tindrà lloc a l’era
de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11) al parc de Sant Jordi coincidint
amb la celebració del Mercat de les Puces.
A les 14.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Vermut musical amb el grup Black &
Blue de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, programat dins de
la 3a edició del TAM! Festival de Músics Emergents que se celebrarà a l’Espai de
Creació Musical El Vapor de la Casa de la Música de Terrassa (c/ de la Mare de Déu
dels Àngels, 76). El TAM! és un festival organitzat per la Casa de la Música de
Terrassa i Bucs Baumann, equipament del Servei de Joventut i Lleure de
l’Ajuntament de Terrassa que gestiona l’entitat de promoció cultural Indirecte i amb la
col·laboració de l’entitat Final de Trajecte. L’objectiu és donar a conèixer a
formacions musicals emergents i donar-los eines per millorar la seva pràctica
musical i la difusió dels seus projectes.
A les 17.30 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la Festa del Soci/a organitzada
per l’Associació de Veïns Casc Antic de Can Boada. L’acte comptarà amb l’actuació
del Show La Plaga de Sant Pere Nord. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Can Boada
(c/ de Joan d’Àustria, 11).
A les 19.30 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Mirades”, de l’artista Miquel Jordà, que tindrà lloc a la Sala Salvador Alavedra
d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares,
assistiran a la representació de l’espectacle musical “Limbo”, a partir de textos de
Miguel Missé i Pol Galofré. Una producció de Les Impuxibles sobre una idea original
de Clara Peya, Ariadna Peya i Míriam Escurriola. L’obra, dins de la Temporada
d’Arts Escèniques a Terrassa, parla de les vivències personals quan hom s’identifica
amb un gènere que no és el que el seu cos determina. L’espectacle es podrà veure
al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al correfoc de la 1a Diada de Foc
Tradicional, organitzada per les colles Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell,
on també hi participaran les colles convidades Ball de Diables de Sabadell i Ball de
Diables de l’Hospitalet de l’Infant. La cercavila finalitzarà a la plaça del Progrés.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Setmana europea de la
Prevenció de residus a Terrassa. Visita al Centre de Tractament de Residus del
Vallès Occidental a Vacarisses. Inscripcions al Centre de Documentació i Educació
Ambiental. Punt de trobada: Estació d’autobusos interurbans (ctra. de Montcada, 2).
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi lingüístic”, a càrrec d’Aprenem
Terrassa. Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Inclou visita guiada a la Masia Freixa, la Casa Museu Alegre de Sagrera
i el mNACTEC. Tindrà lloc a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h:
Nacuts per Llegir: “Creixo, creixo... i em faig gran”, 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:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 20 h:
3er Circuit de Música Moderna: Concert: “The Olders” (electropop). Amb Sergi
Ledesma, veu i teclats, i Alberto Gil, launchpad. Hi col·labora l’Associació de Veïns
de la Maurina. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Campany (av.
d’Àngel Sallent, 35).

Diumenge, 27 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la Jornada d’Atletisme Solidari amb la Marató de TV3 “La UAT es mou per
tu”, que constarà d’una competició oberta a tots els socis i sòcies i familiars de la
Unió Atlètica de Terrassa i d’una conferència a càrrec del doctor Jordi Molas,
professor de la Universitat de Vic i l’Institut Guttman, protagonista del documental
“Els anys guanyats” i el llibre “Converses”, coordinador del voluntariat de la
associació Sant Tomàs i, des de fa 20, anys tetraplègic per lesió medul·lar
traumàtica. La competició tindrà lloc a les pistes d’atletisme de la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 6), mentre que la conferència es farà a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, participarà en l’Acte de celebració del 35è
aniversari de l’Associació de Persones Sordes de Terrassa (APESOTE), consistent
en la inauguració d’una exposició fotogràfica que fa un recorregut per la història de
l’associació. L’acte tindrà lloc al local de l’entitat (c/ d’Arenys de Mar, 15, baixos).
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, assistirà a les 2es Jornades Solidàries del Càncer Infantil organitzades per
la Hermandad de San José de Abrucena, l’associació contra el càncer infantil Adrián
González Lanza i Todos contra la Histiocitosis, amb la col·laboració d’Oncolliga, a
benefici de la investigació del càncer infantil per part de l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona, que tindran lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2) i que comptaran
amb la participació de diversos artistes.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 3r Trofeu Club Patinatge Artístic Ciutat de
Terrassa que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de Sardenya, 32).
A les 12.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo corresponent a la lliga
de Divisió d’Honor senior masculí, que enfrontarà els equips Club Natació Terrassa i
Club Natació Sant Andreu. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació dels equips del Club de
Bàsquet Sant Pere de la temporada 2016-2017. L’acte tindrà lloc a la Sala Crespi del
Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
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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 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 de l’Auditori Municipal: “Recital en memòria d’Enric
Granados”, amb Ingrid Cusidó, com a pianista. El seu repertori inclou obres de
compositors com ara Granados, Albéniz i Falla. Dintre del Cicle les Cambres de
l’Auditori. Els beneficis d’aquest concert seran destinats a l’entitat Oncolliga Tindrà
lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): “Ninots màgics” amb el Mag
Selvin. Espectacle que combina diversió, màgia i ventriloquia moderna. Tindrà lloc al
Teatre Alegría (c/ de Gaudí, 15).
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Dilluns, 28 de novembre
AGENDA
A les 12 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, acompanyada de
Joan Vila, representant de l’entitat Prou Barreres, presentarà el programa d’actes del
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebrarà el proper 3 de
desembre, i la publicació en format lectura fàcil del Pla Local d’Atenció a les
Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).

A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, acompanyada d’Araceli Llisterri,
membre de l’Oficina Vallès Occident de la Federació d’Associacions de Mares i
Pares de Catalunya (FaPaC), presentarà la Guia d’Activitats per a Mares i Pares
2017. Aquesta Guia, elaborada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa,
s’estructura a partir de xerrades, tallers, espais de reflexió i orientació, itineraris i
visites i té un total de 60 propostes, de les quals 24 són novetats. El format, la
metodologia i el contingut de les activitats formatives depèn dels objectius proposats
i de les motivacions dels propis pares i mares. L’acte, emmarcat dins del Dia
Internacional de la Ciutat Educadora, tindrà lloc a l’Oficina Municipal d’Escolarització
(c/ de Sant Isidre, 29).

A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Gala de la XIV edició dels Premis
ARC, convocats per l’Associació Professional de Representants, Promotors i
Mànagers de Catalunya. L’acte tindrà lloc a la Sala Barts (av. del Paral·lel, 62,
Barcelona). En aquesta edició dels Premis ARC ha estat nominada la Festa Major de
Terrassa (Àrea de Música) en la categoria de Millor Programació de Festa Major.
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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).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “L’Elmer presenta...novetats!!!. Presentació de les
novetats literàries infantils arribades a la BD3 de la mà de la mascota de la
biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’Aigua a Terrassa: Teatre: “La memòria de l’aigua”.
La representació, a càrrec de la companyia AKWA, tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180). Trobareu més informació a
http://governobert.terrassa.cat/aigua.
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