Agenda

Dissabte, 6 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al V Torneig Aleví de Futbol 11 “Manolo
Guerrero” que tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Can Jofresa (c/ de
Badalona, s/n).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora de Salut, Maruja Rambla; assistirà al Partit de les Aficions “Lluitem
amb Álvaro”, partit de futbol organitzat per les aficions del Terrassa FC i del CE
Sabadell amb la finalitat de recaptar fons per a la investigació de la malaltia
minoritària degenerativa Niemann Pick Tipus C, que pateix un infant de cinc anys
anomenat Álvaro, soci del CE Sabadell. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de
Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, 9).
A les 18.45 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; i d’altres membres de la Corporació Local; rebrà Sa Majestast Rei del
Carnestoltes Dalai Li Mama, al balcó de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16), i li lliurarà les claus de la ciutat. A aquesta hora està prevista
l’arribada de la comparsa oficial que encapçalarà la Rua del XXXIX Carnestoltes de
Terrassa, organitzada per la Confraria La Mascarada. Prèviament, des del balcó de
l’Ajuntament, es procedirà a la lectura del pregó de Carnestoltes a càrrec del
rondallaire Cesc Serrat.

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora Maruja Rambla assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’esmorzar
organitzat per l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas
Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca (Greintec). L’acte, organitzat amb motiu
de la festivitat de la patrona del Gremi d’Instal·ladors, la Candelera, tindrà lloc al
Centre Esportiu Jabac Can Jofresa (c/ de Badalona, s/n).
A les 16.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà a la Rua de Carnestoltes de les
Fonts que sortirà de la plaça de Manuel Mañas i seguirà pel carrer de Roma, carrer
de Sant Agustí, passatge de Lola Anglada, carrer de Mossèn Josep Pons, carrer de
Nostra Senyora del Roser, carrer de l’Església i passeig de la Riera, per finalitzar a
la Pista Poliesportiva.
A les 17.45 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la sortida de la XXXIX Rua del Carnestoltes de Terrassa. El recorregut
sortirà de l’Estació del Nord i passarà pels carrers: Cervantes – Rambla d’Ègara –
Portal de Sant Roc – Rambla d’Ègara - Raval de Montserrat - Gavatxons - plaça
Vella - carrer Major - Cisterna.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al Concert
de la Setmana de l’Harmonia Interconfessional 2016, que tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2), a benefici d’El Rebost – Centre Social
de Distribució d’Aliments de Terrassa. L’acte està organitzat pel Consell Interreligiós
de Terrassa.
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la final i participarà en el posterior
lliurament de premis del V Torneig Aleví de Futbol 11 “Manolo Guerrero” que tindrà
lloc al Camp Municipal de Futbol de Can Jofresa (c/ de Badalona, s/n).
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A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Sopar de Comparses del XXXIX
Carnestoltes de Terrassa que tindrà lloc al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol,
265).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem: Taller d’intercanvi lingüístic”: Taller
d’intercanvi lingüístic. A càrrec d’Aprenem Terrassa. 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).

Diumenge, 7 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la sortida de la Rua Infantil del Carnestoltes de Terrassa que sortirà de la
Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Pau Claris, i continuarà per la mateixa
Rambla, Portal de Sant Roc, carrer Major, plaça Vella, carrer de l’Església, Portal
Nou, carrer de Miquel Casas i plaça Nova.
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A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la Festa Infantil del XXXIX Carnestoltes de Terrassa, que tindrà lloc a la
plaça Nova. L’acte, que estarà amenitzat pel grup Un parell de Nassos, l’organitza la
Confraria la Mascarada.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit pel 3r i el 4t lloc de la Final del
Campionat d’Espanya de 1a Divisió Masculina d’Hoquei Sala que es disputarà a les
instal·lacions de l’Atlètic Terrassa a Can Salas (ctra. de Castellar, km 20,3). El
Campionat d’Espanya de 1a Divisió Masculina d’Hoquei Sala es disputa del 5 al 7 de
febrer al pavelló de Can Salas.
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5, que enfrontarà el Terrassa FC i el CE Sabadell.
El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
Al llarg de la tarda:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a diverses Festes de
Carnestoltes organitzades per associacions de gent gran de la ciutat. Concretament,
passarà per les festes de l’Associació de la Gent Gran de la Maurina, del Club de
Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç, del Grup de la Gent Gran de Can Parellada i
de l’Associació de Gent Gran Terrassa Can Roca.
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. Podreu veure les
exposicions: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que fan referència a
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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. “Esfilagarsats”, mostra de
l’artista contemporània Katy Pastor, formada en diverses tècniques a l’Escola d’Arts i
Oficis de Barcelona (Espai Zero). “Tot plegat”, pretén posar de relleu el valor
documental dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals, mostraris, fitxes
tècniques, etc. A través d’aquests materials podem conèixer de manera precisa el
desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i
econòmic. I, alhora, fer incidència en el fet que la indústria tèxtil continua formant
part del nostre sector productiu encara que, sovint, ens passi desapercebuda (2ª
planta). 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. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).

Dilluns, 8 de febrer

AGENDA
A les 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - 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”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al club social 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, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Mes de la Pau: Taller: “Nens com jo”. Taller familiar per a infants a partir de tres
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Puja imatges a Instagram”, a càrrec de Jordi
Gómez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares: “Signes d’alerta en el
retard del llenguatge. APPS per a l’estimulació del llenguatge”. A càrrec de Teresa
Vilardaga, de la Unitat de Neuropediatria per al Diagòstic Escolar del Vallès UNDEV. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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