Agenda

Dijous, 16 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb l’editor de Diari de Terrassa,
Julián Sanz, i el director general, Raul Sanz, que li presentaran les activitats
commemoratives del 40è aniversari d’aquest mitjà de comunicació. La trobada tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia.

A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb la nova junta dels Castellers de Terrassa per a conèixer els seus
projectes. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
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cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).

A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació de la 2a edició a Terrassa de la Fira Esplay de
Playmobil, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de març al Recinte Firal de Terrassa. A la
roda de premsa també hi participarà Ignasi Puig, en representació de la Fira Esplay,
i Xavi Linares membre de la Junta Directiva de l’associació de comerciants Terrassa
Centre. La presentació tindrà lloc al local de la cooperativa Abacus Terrassa (c/ de la
Font Vella, 72-78).
A les 17.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al Ball de Gent Gran de Can
Palet i a l’actuació del Petit Cor de la Parròquia de Sant Josep, que tindran lloc al
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1), dins dels actes de
celebració de la Festa Major de Can Palet.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la 1a edició a Terrassa de Whisky Experience, tast de whisky i
masterclass organitzats pel Celler del Cava amb la col·laboració de l’Hotel Don
Cándido. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte d’inauguració de l’exposició de
pintures de l’artista Carles Bros “Homenatge a Tete Montoliu – 20 anys”, organitzada
per la galeria Espai G d’Art a la sala La Galeria del Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340). L’exposició es podrà veure fins al 31 de març. L’acte comptarà amb
un concert de piano a càrrec d’Ignasi Terraza.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Visita guiada a El Born Centre de Cultura i
Memòria. Ruta “Les Veus silenciades, les Dones del 1700”. Visita guiada a Sant
Pau, Recinte Modernista. Organitza Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet. El
lloc de sortida serà a la plaça de Pablo Neruda, 1, Barcelona.
A les 10 h:
Activa el +60: Art a la ciutat, exposició guiada “Josep Maria Subirachs”, a càrrec d’un
guia expert. Exposició homenatge al 90è aniversari del seu naixement, amb un
conjunt de 80 obres, representatives de les seves diverses aportacions formals i
conceptuals i de les variades tècniques que va practicar. Tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
De 10.00 a 14.00 h, de 15.00 a 17.00 h i de 17.00 a 18.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Documentació
d’indumentària i objectes tèxtils”. Curs organitzat pel CDMT i Veraicon, adreçat a
professionals dels museus, universitaris i llicenciats amb orientació curricular cap al
camp de la documentació de les col·leccions tèxtils. En una primera part s’abordaran
temes com la tipologia i problemàtica dels objectes tèxtils i la indumentària, com
identificar, descriure i contextualitzar la informació associada a les peces i els
recursos per a la documentació tèxtil. A la segona part, es farà una visita a les
reserves del CDMT per tal de veure peces originals i poder complementar la teoria.
El curs anirà a càrrec de les docents Sílvia Saladrigas i Mercè López. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació: “Formació per a la Innovació: “Programa de les 3Qs
per una excel·lent marca personal”. Dintre del programa Orbital 40, subvencionat per
la Diputació de Barcelona i el CLSE. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ Telers, 5).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Collage de records”.
Darrera sessió del Projecte de dinamització creativa amb usuaris de la Unitat de
Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els objectius
d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions interpersonals i
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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. L’activitat té una durada de vuit hores en total i consisteix en què
cada participant plasmi el record d’una experiència positiva present o passada en un
treball plàstic elaborat amb materials tèxtils. En la tercera sessió els participants
treballen en el seu tapís creatiu. L’activitat està dirigida per l’artista visual Irene
Pérez. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. 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 16 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Terrassa aporta per la Indústria: “Millora
la salut econòmica i financera de l’empresa”. Accions gratuïtes de formació i
consultoria per a les empreses i els seus equips. Activitat subvencionada per Foment
de Terrassa, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
SOC-Servei d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Jornada: “Les noves tecnologies i els delictes
de violència sobre la dona”. “Odi sobre les dones i límits a la llibertat d’expressió”, a
càrrec de Miguel Àngel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i
Discriminació. Organitzada per la Comissió d’Igualtat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Terrassa (ICATER). Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Terrasssa (c/ de Gabriel Querol, 21).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Fil per randa”. Club
de lectura: “Ágora”, de Marta Sofía. Darrera sessió de treball a l’entorn de la lectura
d’”Ágora”. Situada al segle IV i a l’Egipte sotmès a l’Imperi Romà, la trama d’aquesta
novel·la està protagonitzada per la matemàtica, filòsofa i astrònoma Hipàtia
d’Alexandria. Com a activitat complementària d’aquesta lectura es visitarà l’exposició
“Teixits de la Vall del Nil. Teixits coptes de Montserrat i del CDMT”, inaugurada
recentment. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessions de filmoteca: “Chomon, màgia, pòcimes i
fades”. Adreçada al públic infantil, es tracta d’un recull de vuit films rodats entre 1902
i 1908, dirigits per Chomon, Ferdinand Zecca i Albert Capelladi. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Jornada “Les noves tecnologies i els delictes
de violència sobre la dona”. “Les noves tecnologies i els delictes contra la dona:
stalking, sexting, hacking, child grooming...”, a càrrec d’Enrique Rovira del Canto,
magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona. Organitzada per la Comissió
d’Igualtat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER). Tindrà lloc a la sala
d’actes del Col·legi d’Advocats de Terrassa (c/ de Gabriel Querol, 21).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “Maria Rosa”, d’Àngel Guimerà. A
càrrec de Guillem-Jordi Graells. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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