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Antoni Bassas entrevista a l’alcalde de Terrassa, Jordi 
Ballart, aquest divendres a les 18h al Centre Cultural 
 
L’entrevista s’emmarca dins de l’exposició Portades de l’Ara: 3 anys i mig 
de periodisme creatiu que s’inaugura el mateix divendres a les 17’30h 
 
El periodista Antoni Bassas entrevistarà a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a 
on tractarà temes de l’actualitat política. Al final de l’entrevista, el públic podrà 
formular preguntes a l’alcalde. 
 
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa des del desembre de 2012, va entrar a 
l’Ajuntament de Terrassa com a regidor l’any 2005, després d’ocupar diverses 
regidories va ser escollit Primer Secretari de l’agrupació local del PSC a 
Terrassa l’abril de 2012 i al desembre del mateix any va ser elegit alcalde de 
Terrassa en substitució a Pere Navarro.  
 
 
L’acte es celebra a la Sala d’Actes del Centre Cultural i està obert al públic i als 
mitjans de comunicació. 
 
 
 
Exposició Portades de l’Ara: 3 anys i mig de periodisme creatiu 
 
Mitja hora abans, a les 17’30h, s’inaugurarà a la Sala 3 la retrospectiva de les 
42 portades més significatives del diari Ara d’aquests 3 anys i mig d’experiència 
periodística.  
 
L’acte inaugural estarà presidit pel director de la Fundació Antiga Caixa de 
Terrassa, Josep Ribera, acompanyat també del  conseller delegat de l'ARA, 
Salvador Garcia-Ruiz, i l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. 
 
El diari ARA ha destacat ja des dels seus inicis pel seu disseny editorial 
innovador i arriscat a primera plana. El 28 de novembre de 2010 va irrompre als 
quioscos amb la seva primera portada protagonitzada pel veterà, ja traspassat, 
doctor Broggi acompanyat de la primera catalana del 2010, la Graciela.  Aquest 
és només un dels múltiples exemples de portades emotives i suggerents amb 
les que ha sorprès als seus lectors al llarg d’aquests tres anys.  
 
A la mostra podrem veure altres portades que no han deixat indiferent a ningú: 
colors saturats amb un grafisme impactant, portades protagonitzades per obres 
de grans artistes com Miquel Barceló, Miró i Edward Munch, o bé un dibuix a 
tota plana fet per un nen en motiu del Dia Internacional de la Infància.  
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La capçalera, amb una distribució mitjana de més de 17.000 exemplars, també 
ens ha evocat a èpoques passades amb imatges i cartells d’època.  
 
El diari Ara és des de fa dos anys un mitjà col·laborador del Centre Cultural 
Terrassa. 
 
 
 
Recordatori 
 
Divendres 20 de juny 
 

 17’30h: Inauguració Portades de l’Ara: 3 anys i mig de periodisme 
creatiu. A la Sala 3 

 

 18h: Antoni Bassas entrevista a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a la 
Sala d’Actes.  
 
 

 
Les dades: 
 
Exposició: Portades de l’Ara. 3 anys i mig de periodisme creatiu 
Inauguració: divendres 20 de juny a les 17’30h 
Dates: del 19 de juny al 12 de juliol 
Horari exposició: de dilluns a dissabte de 16 a 21h; diumenges i festius obert 
els dies d’espectacle, des d’una hora abans de començar fins a una hora 
després de finalitzar. 
Preu: entrada gratuïta 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/exposicio/portades-de-lara-3-anys/ 
Telèfon: 902 180 677 
 
 
 


