Agenda

Dissabte, 27 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en l’Ofrena floral amb
motiu de la celebració del Dia d’Andalusia organitzat per la CECAT – Coordinadora
d’Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa. L’acte, que comptarà prèviament amb
l’actuació dels quadres de ball de la Casa de Andalucía i de la interpretació de
diverses peces musicals a càrrec de la Banda de Música de San José de Terrassa,
tindrà lloc a la plaça d’Andalusia.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.45 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, donarà la benvinguda a les persones participants en les IX
Jornades de Divulgació de la Relativitat, organitzades per l’Agrupació Astronòmica
de Terrassa i Planeta da Vinci, amb la col·laboració de la UPC, AEInnova, Casa del
Libro, la Terrassa del Museu, Òmnium Cultural i el Servei d’Innovació i Universitats
de l’Ajuntament de Terrassa. Les Jornades tindran lloc a la sala d’actes de l’edifici
històric de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
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A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Campionat d’Espanya Júnior i Infantil de
Natació, organitzat pel Club Natació Terrassa i la Reial Federació Espanyola de
Natació, i participarà en el lliurament de medalles de les finals de 100 m lliures
masculina i femenina en la categoria d’Infantil i Júnior, i de 400 m estils femenina en
la categoria d’Infantil i Júnior. El Campionat d’Espanya Júnior i Infantil de Natació
tindrà lloc del 27 de febrer a l’1 de març a les instal·lacions del Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’Homenatge
a la Gent Gran organitzat pel Grup de Dones amb Empenta de Vilardell. L’acte tindrà
lloc al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de Salamanca, 35).
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”. A càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 11 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Taller de cultura
audiovisual. Art i Educació. Taller de cultura audiovisual: un recorregut pels
principals formats i gèneres del llenguatge creatiu. El taller l'impartirà Hamaca, una
plataforma de difusió de videocreació, que han muntat unes maletes pedagògiques
per al professorat. En el taller es treballaran aquestes maletes i s'analitzarà el
llenguatge audiovisual de diferents vídeos per a poder treballar-los a l'aula.
Especialment dirigides a professorat de secundària i batxillerat. Al BaumannLab –
Laboratori de Creació Jove (av. de Jacquard, 1).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Nascuts per llegir: “El Pipo i la màgia de somiar”. A càrrec de l’Escola Bressol El
Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “En el país de les
meravelles”. Per a famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Cicle Jazz a prop: Anna Jané & Carles Pineda Quintet. Concert amb estàndars,
bossa i fusió. Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la col·laboració
del Club de la Gent Gran de Can Palet, l’AV de Can Palet i el Grup de Dones amb
Iniciativa de Can Palet. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de
Can Palet, 1).
A les 20.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Actuació de la coral de gospel Gospel
Soul, dirigida per David Suárez. Dins del cicle Músiques del Cor. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Ragazzo”, espectacle creat i dirigit per
Lali Álvarez amb la interpretació d’Oriol Pla. Una producció de la Cia. de Teatre Tot
Terreny. Es podrà veure a la Sala Maria Plans (c/ de Gaudí, 11).
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Diumenge, 28 de febrer
AGENDA
A les 10 h:
El tinent d’alcalde Alfredo Vega assistirà, per delegació de l’alcalde, al Campionat
d'Espanya de la categoria Juvenil Femení d’Hoquei Sala, que es disputarà a les
instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
A les 11 h:
El regidor Noel Duque assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Missa Rociera amb
motiu de la celebració del Dia d’Andalusia organitzada per la CECAT – Coordinadora
d’Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa. La Missa, que comptarà amb l’actuació
del Coro Rociero de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Terrassa, tindrà
lloc a la Catedral Basílica Parroquial del Sant Esperit de Terrassa (pl. Vella, 12).
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
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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 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa. “Històries del centre”, itinerari que permet conèixer
històries, curiositats, anècdotes i edificis del centre de Terrassa. Amb la col·laboració
de l’AV del Centre de Terrassa i l’Arxiu Municipal i Administratiu de Terrassa.
Trobada a la plaça de la Torre del Castell Palau, s/n.
D’11.30 a 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Tot
plegat”, visita comentada i tertúlia. L’entrada és lliure i gratuïta. El CDMT ha
inaugurat recentment l’exposició “Tot plegat” que ha estat possible gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona. Està comissariada per James Douet en coordinació
amb Neus Ribas, Eulàlia Morral i Assumpta Danglà; la museografia és de Santi
Artigas. Hi col·laboren diverses empreses del sector tèxtil-moda, i la Confederació
empresarial Texfor. L’objectiu de la mostra és 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. Visita comentada a l’exposició a càrrec d’una tècnica experta del CDMT i
posteriorment una tertúlia en la qual es podran formular qüestions, aportar i
compartir coneixements. 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).
A les 12 h:
Terrassa Música Moderna: The Pinker Tones presenten “Rolf & Flor a Londres”, un
concert per a tota la família en què repassaran els temes del tercer volum de les
aventures del Rolf i la Flor, així com també els clàssics del anteriors volums. Aquesta
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vegada en Rolf i la Flor es retroben a Londres on es fan amics de l’Àlex, un nen amb
síndrome de Down, i de la Muna, una nena refugiada siriana. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Programació de Teatre Familiar de la Xarxa: “Hansel i Gretel”, a càrrec de la Cia.
Sim Salabim. Al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert: “Il contrabbandiere di Rossini”.
A càrrec del tenor Jorge Juan Morata i del pianista Sergio Merletti. Dins del Cicle
Terrassa Lírica. Coorgantizat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament i Amics de
l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest
Lluch, 1).

Dilluns, 29 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà la visita institucional del delegat del Govern
de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Miguel Ángel Escobar. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; de la regidora de Seguretat, Maruja Rambla; i de
portaveus dels Grups Municipals, presidirà l’acte de lliurament de medalles i
distincions corresponents a serveis policials d’especial rellevància i a la presa de
possessió dels nous agents de la Policia Municipal. L’acte tindrà lloc a la sala petita
del Cinema Catalunya (entrada pel passatge de Tete Montoliu).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Campionat d’Espanya Júnior i Infantil de
Natació, organitzat pel Club Natació Terrassa i la Reial Federació Espanyola de
Natació, i participarà en el lliurament de medalles de les finals de 4x100 lliures
masculins en la categoria Júnior. El Campionat d’Espanya Júnior i Infantil de Natació
se celebra del 27 de febrer a l’1 de març a les instal·lacions del Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
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 B. 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 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Elmer presenta... novetats!!!. Presentació de la
novetats literàries infantils arribats a la BD3. A la sala infantil de la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Mes de la Pau: Berenem i xerrem: “La petjada humana”. Visualització de fragments
de "El bombardeo de Gernika. La huella humana" i joc de rol sobre l'ensenyament de
la història. Sessió participativa d'intercanvi, sensibilització i presa de consciència
sobre temes d'actualitat per a joves a partir de 14 anys. Amb el suport dels
educadors de Càritas i l'Espai Bit. 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 del Servei d’Educació: Xerrada: “Pors o fòbies?”, a càrrec de Roser Adell,
psicològa d’Actihumà. Activitat dirigida a pares i mares. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1).
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