Agenda

Dissabte, 11 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Seguretat, Marc
Armengol, i de la regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la 1a Mostra Solidària
de Seguretat i Emergències a Terrassa, que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa
(pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265). La Mostra està organitzada per Egara Cops Walker
en benefici de l’Associació Sanfilippo Barcelona i de l’Associació Cors Lluitadors de
Duchenne.
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, participarà en l’acte central de celebració del 50è aniversari de l’Escola
Gresol que tindrà lloc a les instal·lacions de l’Escola (ctra. de Sabadell a
Matadepera, km 6, BV-1248).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del cap de setmana:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, visitarà diverses activitats
programades amb motiu de la Festa Major del barri de Can Palet.
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A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i la regidora de
Turisme, Rosa Maria Ribera, assistiran a la Degustació Gastronòmica de plats
elaborats amb Espigalls de Col Brotonera del Vallès que tindrà lloc a la zona central
del Mercat de la Independència (Raval de Montserrat, 41). L’organització de l’acte va
a càrrec de la Fundació Terrassenca Sant Galderic, amb la col·laboració del Mercat
de la Independència i de Terrassa Gastronòmica.
Al llarg del matí:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
Mercat Solidari organitzat per l’Associació Cultural i Humanitària Somriure Humil. El
mercat solidari, que tindrà lloc a la plaça Vella, forma part de les activitats de
sensibilització que proposarà l’entitat durant aquest any 2017 per celebrar el seu
desè aniversari. Somriure Humil realitza projectes de cooperació internacional i
actualment està desenvolupant un projecte sobre l’apoderament de la dona a Sakal,
una zona rural del nord del Senegal. Anteriorment havia construït una escola per a
nens a la mateixa població.
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al IV Trofeu Club Patinatge Artístic Ciutat de
Terrassa i participarà en el lliurament de trofeus. El IV Trofeu Club Patinatge Artístic
Ciutat de Terrassa se celebra els dies 11 i 12 de març al Poliesportiu Municipal de la
Maurina (c/ de Sardenya, s/n). En la competició participaran 400 patinadors i
patinadores en 18 categories diferents, des de les iniciacions a les categories
nacionals, de 15 clubs provinents d’arreu de Catalunya.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de soul jazz a càrrec d’”Arecio
Smith Organ Combo”, amb Arecio Smith, orgue; Tito Bonasera, baix; Caspar St.
Charles, bateria; i Gnaposs, guitarra. El concert forma part del 20è Cicle Jazz a prop
i està organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de l’Associació de Veïns de la Maurina. Tindrà lloc al Centre Cívic
Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
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A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Let it Veus remembering
Beatles”, a càrrec de Veus Evohè & Evohè Band, dirigit per Lluís Yera, dins del Cicle
Músiques del Cor de la Temporada de Música de l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 23 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de El último vecino, dins de
Terrassa Música Moderna, programació estable de música moderna organitzada pel
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Speak up!”, a càrrec de Montserrat Morera. Grup de
conversa per practicar l’anglès. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h.
Activitats del Servei de Turisma: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Inclou
visita guiada a la Masia Freixa i recorregut per edificis modernistes. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Marató de contes en família. “Un Can Palet de conte!”, a
càrrec de voluntaris i voluntàries. Acte inclòs en la Festa Major del barri de Can
Palet. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 12 h:
L’Hora del conte: “Hora del conte”, a càrrec d’Explica’m un conte. Activitat adreçada
a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 12 de març

AGENDA
Al llarg del migdia:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la Calçotada organitzada per
l’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere que tindrà lloc a la plaça de la
Font del Comú.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la 3a Festa
d’Aniversari d’Improcan Associació per al Benestar Animal que tindrà lloc de 10 a 16
h a la plaça de Catalunya.
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al IV Trofeu Club Patinatge Artístic Ciutat de
Terrassa i participarà en el lliurament de trofeus. El IV Trofeu Club Patinatge Artístic
Ciutat de Terrassa se celebra els dies 11 i 12 de març al Poliesportiu Municipal de la
Maurina (c/ de Sardenya, s/n). En la competició participaran 400 patinadors i
patinadores en 18 categories diferents, des de les iniciacions a les categories
nacionals, de 15 clubs provinents d’arreu de Catalunya.
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A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte de celebració del 103è aniversari
del Centro Aragonés de Terrassa, que tindrà lloc a les instal·lacions de l’entitat (c/
del Doctor Pearson, 139).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5, que enfrontarà al Terrassa FC i la UE Olot. El
partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Avui no
sopem”, de Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez, dins de la Temporada Municipal
d’Arts Escèniques de Terrassa. Aquesta producció de Focus dirigida per Pep Antón
Gómez, es representarà al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Pau Vallvé, dins de
Terrassa Música Moderna, programació estable de música moderna organitzada pel
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz
Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Recorregut: “Dona burgesa. Dona obrera”. El
recorregut, de dues hores de durada, s’inicia a la Casa Museu Alegre de Sagrera i a
partir d’aquí es visitaran diferents espais fabrils de la ciutat. L’itinerari permetrà
explicar les notables diferències entre les dones burgeses i obreres a principis del
segle XX. Tindrà lloc a la Casa Museu Alegre de Sagrera (c/ de Font Vella, 29)
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: “Visita guiada a la Masia Freixa”. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Temporada de Música de l’Auditori Municipal: Concert: “Res no es mesquí”, a càrrec
de Cor de Noies de Matadepera, dins del Cicle Músiques del Cor. Amb Pere
Bardagí, violí; Manuel Martinez del Fresno, violoncel; Pep Coca, contrabaix; Daniel
García, piano; Roger Cònsul, narrador; i Jaume Sala, director. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 13 de març

AGENDA
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació: Amadeu Aguado. “Formació per a la Innovació:
Programa de les 3Qs per una excel·lent marca personal”. Dintre del programa
Orbital 40 i subvencionat per la Diputació de Barcelona i el CLSE. Tindrà lloc al
QU4DRANT.0 (c/ Telers, 5).
Ales 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Collage de records”.
Primera sessió de l’any del Projecte de dinamització creativa amb usuaris de la
Unitat de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els objectius
d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions interpersonals i
l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb materials tèxtils. D’altra
banda es busca una presa de consciència per part d’aquests malalts de les seves
capacitats per aprendre i crear, alhora que es dóna a conèixer el CDMT com a
recurs públic i cultural del qual podran gaudir en el futur. L’activitat té una durada de
vuit hores en total i consisteix en què cada participant plasmi el record d’una
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

experiència positiva present o passada en un treball plàstic elaborat amb materials
tèxtils. Actualment, cada persona està creant un petit tapís amb fils diversos, imatges
o frases sobre paper i també amb elements naturals com fulles o plomes. Són
producte d’un procés creatiu personal que s’inicia amb la idea, es dissenya sobre un
paper i es realitza amb les pròpies mans. I com a rerefons del treball concret que
realitzen els participants hi ha l’art del saori japonès. El primer dia els participants
prenen contacte amb el Museu Tèxtil i coneixen a l’artista visual Irene Pérez
Gil .També comencen el procés artístic personal tot buscant la idea sobre la que
treballaran al llarg de les posteriors sessions. Tindrà lloc al Centre de Documentació
i Museu Tèxtil (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 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. Pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Atès
que un dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i
en la comunitat, el club de lectura està obert a totes les persones interessades en
treballar i gaudir de la lectura. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 17 h:
Activa el + 60: Cicle Cinema i Col·loqui: “Una pasteleria en Tokio”, dirigida per Naomi
Kawase. Desprès de cada pel·lícula s’obrirà un col·loqui per reflexionar sobre els
valors humans que poden aportar cadascuna d’aquestes pel·lícules. Tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17 h:
Activitats de l’Escola Municipal de Persones Adultes: Demo gratuïta: “Stencil i
Tècniques Decoratives”. Demostració de dues hores per descobrir les tècniques
decoratives més actuals. Tindrà lloc a l’Escola Municipal La llar (pl. de Rosa Puig, 1).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Puresa” de Jonathan Franzen, a càrrec de
David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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