Agenda

Dissabte, 3 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al Mercadal Solidari organitzat per
l’AMPA de l’Escola Municipal d’Educació Especial FATIMA, en benefici de l’alumnat
de l’Escola, que tindrà lloc a la plaça del Primer de Maig, emmarcat en el Dia
internacional de les persones amb discapacitat. Al llarg del matí també hi assistiran
la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, i la regidora
d’Educació, Rosa Maria Ribera.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la Cantada al
Pessebre, cantada conjunta de les corals de l’entitat Terrassa Ciutat Coral, dins del
cicle Sons del Nadal, que tindrà lloc a l’Atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 1416). Posteriorment, l’alcalde i el tinent d’alcalde pujaran amb la presidenta sènior de
Comerç Terrassa Centre, Maria Costa, al primer viatge del Trenet del centre,
organitzat per Comerç Terrassa Centre durant les festes de Nadal. La sortida del
Trenet, que funcionarà fins al 30 de desembre, es farà demà a aquesta hora des del
Raval de Montserrat i la resta d’hores i dies tindrà la sortida i l’arribada a la plaça de
Salvador Espriu.
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A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistiran a la representació de l’obra de teatre “La
rateta presumida”, a càrrec del grup de teatre de Salut Mental Terrassa. L’acte forma
part dels actes programats a tots els districtes de la ciutat amb motiu del Dia
internacional de les persones amb discapacitat i comptarà, a les 17 h, amb la lectura
del Manifest del Dia internacional de les persones amb discapacitat a càrrec de Jordi
Dueso, de l’entitat Prou Barreres, després dels parlaments de l’alcalde i la regidora.
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de proclamació del
Terrassenc de l’Any 2016, juntament amb el president del Centre Cultural El Social,
Ricard Figueres, i el bisbe de la diòcesi de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses El
Centre Cultural El Social lliura els títols de Terrassenc de l‘Any de manera
ininterrompuda des de fa 47 anys, un guardó que distingeix trajectòries personals
destacades i que són un model ciutadà per a tothom. La finalitat és la de retre
homenatge a persones terrassenques de naixement o adopció que, per la seva
trajectòria cívica, han destacat en camps relacionats amb la cultura, l’art, la
beneficència, l’abnegació, l’esport o la religió, per la seva capacitat altruista i per
promoure valors cívics, com ara el compromís, la perseverança i la generositat.
L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de
la Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor de Cultura, Jordi Flores; i membres de la
Corporació Local; tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, visitarà les
activitats que es faran a tots els districtes de la ciutat amb motiu del Dia internacional
de les persones amb discapacitat. Trobareu tota la informació relativa als actes
programats amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a
www.terrassa.cat/dia-internacional-discapacitat-2016.
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A les 11 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la celebració del Dia
internacional de les persones amb discapacitat que tindrà lloc al costat del Centre
Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 12 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la celebració del Dia
internacional de les persones amb discapacitat que tindrà lloc a la plaça de Can
Palet.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació dels equips de futbol del
CD Can Parellada de la temporada 2016-2017. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal
de Futbol de Can Parellada (c/ d’Amèrica, s/n).
A les 17.30 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la “Fiesta del socio mayor”
organitzada per l’Associació de Veïns Grupos Gibraltar – Lluís Companys. L’acte
tindrà lloc al Casal Cívic de Can Boada (c/ de Joan d’Àustria, 11).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la conferència “Mi experiencia en el
despertar”, a càrrec de Maribe Ángel Romerito, sobre el llibre “Diario de un ángel”,
dels escriptors i experts en creixement personal Núria López i Pere Pascuet. L’acte
tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle de circ
“Machine de Cirque”, a càrrec de la companyia canadenca Machine de Cirque, que
tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).

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

ALTRES ACTIVITATS
Durant tot el dia:
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: El 3 de desembre, Terrassa
commemora el Dia internacional de les persones amb discapacitat. Trobareu tota la
informació relativa als actes programats amb motiu del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat a www.terrassa.cat/dia-internacional-discapacitat-2016.
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 11 h:
L’hora del conte: “En Joan és diferent”, a càrrec d’usuaris del Club Social Ègara –
SMC. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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 h:
Activitats de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa: Concert de la
“Trobada d’arpistes” que reunirà més d’una seixantena d’estudiants d’arpa d’arreu de
Catalunya i deu professors i professores. La trobada està organitzada pel
departament d'arpa de l'Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa,
conjuntament amb l'Associació Catalana d'Arpistes, i s'adreça a estudiants de tots
els nivells d'arpa de Catalunya. Es tracta d’una reunió de professorat i alumnat de tot
Catalunya, de totes les edats i nivells, amb l’objectiu de compartir diferents
experiències musicals. El concert tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 4 de desembre

AGENDA
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de bàsquet de
l’Agrupació SFERIC de la temporada 2017-2017. L’acte tindrà lloc al Pavelló de
l’SFERIC (c/ de Faraday, 41)
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran al concert “Mash Up”, a càrrec de
Gospelins Terrassa amb Alícia Rey, direcció i guitarra; Rubén Sánchez, baix; Oriol
López, piano; Ana Moya, violí; i Pere Jané, bateria. El concert format part del Cicle
Músiques del Cor dins de la Temporada de Música de l’Auditori Municipal. Tindrà lloc
a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Fàbrica i Somnis, el somni d’un
obrer”. Inclou visita guiada al mNACTEC i la Casa Alegre de Sagrera. El punt de
trobada serà el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270).
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A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Corona
nadalenca”. Com cada primer diumenge de mes, des del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa es proposa un temps relaxat de treball conjunt entre pares
i fills, un espai per crear conjuntament de forma lúdica i amb materials agradables i
versàtils com són els teixits. El taller està pensat per a infants a partir de cinc anys
acompanyats d’un adult. 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, 5 de desembre

AGENDA
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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