Agenda

Dissabte, 20 de febrer

AGENDA
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent al Campionat de Lliga
Divisió d’Honor de waterpolo que enfrontarà el CN Terrassa i el CN Barcelona. El
partit es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat
Marcet, s/n).
A les 19 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà, per delegació de l’alcalde, al concert
solidari a benefici de la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica - Oncolliga del
grup Nut Crackers. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació solidària a favor del
Centre de Distribució Social d’Aliments El Rebost de l’obra “En Portada”, a càrrec de
la companyia terrassenca Farga’m Teatre, que tindrà lloc a la Sala Crespi (c/ Major
de Sant Pere, 59). L’entrada serà gratuïta a canvi d’aliments envasats.
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de dansa d’”Estro” i
“Nocturns” a càrrec del Ballet de Biarritz, amb coreografia de Thierry Malandain i
música d’Antonio Vivaldi i Fréderic Chopin. L’espectacle tindrà lloc al Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 21 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al concert de swing i bebop “El
Jazz: L’Esperit de Lluita”, a càrrec de Ronald Baker Quartet. En aquesta ocasió,
Ronald Baker es presenta acompanyat per la seva secció rítmica habitual, integrada
per tres del músics més actius i sol·licitats de l’escena jazzística de casa nostra. El
concert, dins del cicle Jazz a Prop, tindrà lloc al Casal Cívic de Can Boada (c/ de
Joan d’Àustria, 11)
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant”: Taller d’intercanvi
lingüístic. A càrrec d’Aprenem Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “El cosidor d’errades” de Tessa Julià i
Dinarès, a càrrec de l’autora. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Celebrem el 10è aniversari de la BD6. Aquest any la
biblioteca Districte 6 compleix 10 anys i per celebrar-ho s’organitzaran diverses
activitats. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 183).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Redoplaoicanigami”, a càrrec de Toni
Massagué. Activitat dirigida per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 183).
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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Diumenge, 21 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
participarà en la Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni Abad, organitzada per
l’Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abad de Terrassa. La sortida dels
carruatges i els genets es farà a les 11.45 de Can Boada, avinguda de Can Boada,
Ronda de Ponent, avinguda de Tarradellas, Rambla d’Ègara, avinguda de
Tarradellas, Ronda de Ponent i Camí de Can Boada.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al dinar de celebració de la Festa dels
Tres Tombs, organitzat per l’Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abad de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al restaurant Hostal del Fum (ctra. de Montcada, 19).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert: “Tempestes i passions”, a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa, 48. El concert forma part del cicle OCT
48 i de la Temporada de música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. de Ernest Lluch, 1).

A les 20 h:
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El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del grup Blaumut, que
presenta el seu nou treball: “El primer arbre del bosc”. El concert, dins de la
Temporada de Música Moderna programada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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
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 (plaça de Josep Freixa
i Argemí, 11).
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Dilluns, 15 de febrer

AGENDA
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 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).
A les 9.30:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai es podran
conèixer quines són les fases d'un procés de selecció i també practicar l'entrevista
de feina. Aquest processos estan orientats a esbrinar quina és la candidatura més
adequada per a formar part d'un equip de treball determinat en una empresa. Tindrà
lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 (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”. Activitat que 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 18.15 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: Story Time, a càrrec de Tweed Idiomes.
Activitat dirigida per a infants a partir de 6 anys. 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 del Servei d’Educació: Xerrada: “M’estimo, no m’estimo, m’estimo, no...”, a
càrrec de Yirsa Jiménez, psicòloga social de la UB Projecte Escola de Família.
Activitat dirigida a pares i mares. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de Les Lletres, 1).
A les 20.30h:
Activitats de l’Escola Municipal d’Art i Disseny: Inauguració de l’exposició
retrospectiva: “Viatge”, d’Anna Güell. En homenatge a l’alumna Anna Güell, que fa
més de 20 anys que rep formació en aquesta escola. Tindrà lloc a l’Escola Municipal
d’Art (c/ de Colom, 114).
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