Agenda

Dissabte, 1 de febrer
AGENDA

A les 16 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà a la 2a Ruta
Harmonia Interconfessional, organitzada pel Consell Interreligiós de Terrassa amb
motiu de la Setmana de l’Harmonia Interconfessional. El recorregut inclourà la visita
de quatre centres de culte de les confessions representades al Consell Interreligiós
de Terrassa: la Parròquia de la Mare de Déu del Carme (16 h), l’Oratori-Mesquita de
la comunitat musulmana (17 h), el Centre Baha’i (18 h) i l’Església Evangèlica Unida
de Terrassa (19 h). El punt de trobada serà a la Parròquia de la Mare de Déu del
Carme (c/ de Francesc Salvans, 62).
A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la fase final de la Copa del Món
d’Esgrima 2014, prova oficial del circuit internacional en la modalitat de floret masculí
junior. Aquesta competició està organitzada per la Federació Catalana d’Esgrima, el
Club d’Esgrima Ciutat de Terrassa i la Real Federación Española de Esgrima, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, el Consell Català de l’Esport i la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya. Tindrà lloc al Poliesportiu de la Zona
Esportiva Municipal Can Jofresa (c/ de Badalona, 6).
A les 18.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, i la regidora de Ciutadania
i Drets Civils, Lluïsa Melgares, participaran en la manifestació que es farà a Terrassa
pel dret a l’avortament convocada per la Plataforma pel Dret a l’Avortament de
Terrassa. El punt de partida serà la plaça Vella.
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A les 19 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà a la inauguració del cicle
“Relacions ortogràfiques (en temps de revolta)”, de les comissària Alba Benavent i
Lucía Piedra, guanyadores de la convocatòria pública organitzada per l’Ajuntament
de Terrassa, Terrassa Comissariat 2014. El cicle, que gira al voltant de l’art i els
moviments socials, es programarà de l’1 de feber de 2014 al 15 de febrer de 2015 a
l’EspaiDos de la Sala Muncunill (pl. Didó, 3) i el formen 8 projectes expositius de
Marla Jacarilla, Iván Argote, Raquel Friera - Xavier Bassas, Diana Larrea - Andrés
Senra, Todo por la Praxis, Domènec, Leonor Serrano Rivas i Eloy Fernàndez Porta.
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al II Trofeu de Patinatge Artístic, que
tindrà lloc aquest cap de setmana amb la participació de 230 patinadors provinents
de 12 clubs diferents. La competició tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la
Maurina (c/ de Sardenya, 2).

ALTRES ACTIVITATS

Del 1 al 28 de febrer:
Programa THAO Salut Infantil: Exposició: Racó THAO ”El descans”, simultània a
totes les biblioteques de la BCT Xarxa i dedicada cada mes a una temàtica diferent.
A l’entorn del Racó hi haurà una mostra de llibres i materials i es faran unes
recomanacions de lectura. Organitzada pel Servei de Salut i Comunitat de
l’Ajuntament de Terrassa, la Fundació THAO i BCT Xarxa. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20 h:
Temporada de música a l’Auditor Municipal: “Clàssics del Barroc”, dins del cicle “Les
cambres de l’Auditori. Concert a càrrec d’Ensemble Concertanti Barcelona, a
l’Auditori Municipal (ptge. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 21.30 h:
Presentació del curt: Waste Days: Amb guió i direcció del cineasta novell terrassenc i
exalumne de l’ESCAC, Eloy Calvo. Protagonitzat per Jaume Madaula i Raúl Mérida,
ens mostra la història de dos joves en rivalitat constant. La seva obsessiva
competició els hi costarà l’amistat i acabarà posant en perill les seves vides. Al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).

Diumenge, 2 de febrer

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 12 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
partit corresponent a la 21a jornada del Campionat de Lliga que enfrontarà el Juvenil
Divisió d’Honor de la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa amb el FC Barcelona. En
aquest partit es donarà per finalitzada la campanya solidària de recollida de botes
per Haití, que la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa ha portat a terme durant tres
mesos i que ha consistit en recollir calçat esportiu que ja no s’utilitza per lliurar-lo al
Projecte “Esport, Salut i Desenvolupament a Haití”, impulsat per l’associació Crits
dels Nens i l’ONG “Nuestros Pequeños Hermanos”. El partit es disputarà a les
instal·lacions del Jàbac (c/ de Badalona, s/n).
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la final del LX Campionat d’Espanya
Juvenil Masculí d’Hoquei Sala, organitzat pel Club Deportiu Terrassa Hockey, que
tindrà lloc al pavelló de Matadepera (c/ d’Enric Genescà, s/n).
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A les 13 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà a la final del Campionat
d’Espanya Juvenil Femení Hoquei Sala, organitzat pel Club Egara Hockey, que es
disputarà a les instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacient Badiella, 5).

ALTRES ACTIVITATS

A les 11.30 h:
Taller d’elaboració de bosses de roba: Activitat adreçada a infants a partir de 5 anys.
Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmeron, 25).
A les 11.30 h:
Taller: “L’art de vestir-se”: “L’aixovar de Madona Isabel de Conomines”. Activitat
centrada en aspectes del tèxtil medieval en el marc del Cicle de Cultura Medieval a
Terrassa. Aquest cicle és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa,
diverses entitats de la ciutat, la Fundació Carulla i l’Editorial Barcino, i neix al 2014
amb l’objectiu de donar a conèixer aquest període històric al voltant de la Seu
d’Ègara com a peça fonamental. Taller d’investigació de l’aixovar de Madona Isabel
de Conomines, a través d’un joc de pistes apte per a tots el públics dirigit per Montse
Bargalló. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ Salmeron, 25).
A les 16 h:
Ballet en directe des del Teatre Bolshoi de Moscou: El Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9) retransmet en directe i via satèl:lit el ballet “Les illusions perdues / Lost
illusions”, d’Honoré de Balzac amb música de Leonid Desyatnikov i coreografia
d’Alexei Ratmansky. Alexander Vedernikov dirigeix l’Orquestra de l’Acadèmia Estatal
Bolshoi Teatre de Rússia. Ballet interpretat pels solistes i el cos de ball del Bolshoi,
sota la direcció d’Alexander Titov.
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Venus & Adonis, Masquerade” de John
Blow”, a càrrec de l’Aula de Música Antiga de l’Esmuc, dirigida per Xavier DíazLatorre. A l’Auditori Municipal (ptge. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 3 de febrer

AGENDA

A les 9.30 h:
On busquem feina?: Sessió de 5 hores durant la qual s’ajudarà a identificar els
canals més actuals per a la recerca de feina i a detectar quins són els més adequats
per a cada perfil professional. Activitat organitzada pel Servei de Promoció
Econòmica i Innovació i Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la seu de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
Mostra del Coneixement: “La cuina com a eina per a explicar ciència”. Activitat per a
65 alumnes de 2n d’ESO del Liceo Egara que té com a objectiu apropar l’alumnat al
món de la química. La conferència tindrà lloc a la Sala de Conferències de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 17 h:
Xerrem: Grups de conversa en Català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Club dels deures: A càrrec de Marga Sánchez, a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Terrassa llegeix: Presentació del llibre: “Mi vida lejos de mi”, a càrrec de les seves
autores: Ainhoa Berganza, Ana Guiu i Eider Madariaga. A la Biblioteca del Districte 5
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
Xerrem: Grups de conversa en Català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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