Agenda

Dissabte, 8 de febrer

AGENDA

A les 9.15 h:
El regidor d’Ocupació i Consum, José Manuel Jiménez, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a l’esmorzar ofert per l’Associació professional d’empresaris d’electricitat,
fontaneria, gas, sanejament i afins de Terrassa i comarca, per celebrar La
Candelera, festa de la llum i patrona del sector. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions
del Club Esportiu Jabac Can Jofresa (c/ de Badalona, s/n).
A les 19 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, assistirà a la cloenda del I
Simposi Panafricanista “Xam Sa Bop”, sobre la figura del professor Cheik Anta Diop i
la seva obra. L’acte, organitzat per l’Associació Catalana de Residents Senegalesos,
tindrà lloc al local de l’associació (ctra. de Castellar, 383).
A les 20.30 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a l’aperitiu organitzat per
l’Hermandad Andaluza de San Sebastián de Fiñana en Terrassa que es fa amb
motiu de la celebració de Sant Sebastià. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de
Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de Salamanca, 35).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS

Del 8 de febrer al 3 de març:
Exposició: “Caputxetes vermelles d’arreu del món”: A càrrec de Projecte Ele. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 12 h:
L’hora del conte: “Contes fantàstics” per a infants a partir de 3 anys, a càrrec
d’Explica’m un Conte. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Art Terrassa: Inauguració de l’exposició de pintura “Llibertat emocional” de l’artista
local Eulogio Pleguezuelos. Es podrà veure del 8 de febrer a l’1 de març a la Casa
Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 20 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Wagner Art Total”, concert a càrrec de
la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de
Colombia, dirigida per Guerassim Volonkov, amb solistes vocals. A l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge,9 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 3, José
Manuel Jiménez, assistirà a la Missa Solemne en honor de Sant Valentí, patró de
Terrassa. La missa estarà presidida per Monsenyor Salvador Cristau de Terrassa,
Bisbe Auxiliar de Terrassa i inclourà un concert de la Coral Balmes i un refrigeri
popular. Tindrà lloc a la Parròquia de Sant Valentí (pl. del Segle XX, 14).
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la Missa cantada pel Coro Rociero de la Hermandad de la Virgen
del Rocío de Terrassa i a la Processó amb les imatges de Sant Sebastià i Sant
Antoni Abad. Els actes, organitzats per l’Hermandad Andaluza de San Sebastián de
Fiñana en Terrassa, tindran lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat (c/
d’Astúries, 51).
A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà al dinar de germanor organitzat per l’Hermandad Andaluza de San
Sebastián de Fiñana, dins dels actes de celebració de la festa de Sant Sebastià.
Tindrà lloc al Restaurant Imperial (ctra. de Matadepera, 66).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 12.15 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al partit de bàsquet de Copa Catalunya
que enfrontarà als equips CB Sant Pere – Solmania i B.C. River Andorra B. El partit
tindrà lloc a les instal·lacions del CB Sant Pere de Terrassa (c/ Major de Sant Pere,
63).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al partit de futbol de Tercera Divisió,
Grup 5è, que enfrontaran al Terrrassa FC i a la UE Rubí. El partit tindrà lloc a l’Estadi
Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, 9).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Cicle “Concerts per a petits i grans”.
“Banda Sonora”, a càrrec de la Companyia Opera Collage. A l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “La Banqueta”, dirigida per Paco Mir, amb
la interpretació de Pep Ferrer i Ricard Borràs. Al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).

Dilluns, 10 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 4,
Josefina Soler, visitarà la Fundació Maria Auxiliadora per conèixer de primera mà els
projectes “El Viver” i “Pam a Pam”, que lidera aquesta entitat. Aquesta visita
s’emmarca dins de l’actuació “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”,
en què Jordi Ballart recorre periòdicament els diferents barris de la ciutat per tal de
viure de primera mà la seva realitat. El punt de trobada per a l’inici de la visita serà
l’accés a l’Escola Maria Auxiliadora pel carrer de Núria.
El projecte El Viver, que compta amb la implicació de l’Ajuntament de Terrassa i el
finançament del Ministeri de Treball, té com a objectius impulsar l’atenció integral,
personal, social i laboral de les persones immigrants, especialment aquelles més
vulnerables, i fomentar la convivència i la interculturalitat al barri de La Maurina
aprenent a conviure des de la diversitat. Pam a Pam és un projecte intercultural
d'integració social i laboral que persegueix l'aprenentage i ús de la llengua i que
inclou també tallers pre-laborals en l'àmbit de la confecció industrial i el patronatge.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado,
acompanyat del director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, presentaran el
Cartell de la XII Fira Modernista, que se celebrarà a Terrassa el 10 i 11 de maig.
L’acte, al que també assistirà el regidor de Presidència i Comunicació, Juan Antonio
Gallardo, i la regidora de Turisme, Teresa Casals, tindrà lloc a la Sala d’Actes de
l’Antic Institut Industrial (Raval de Montserrat, 13, cantonada amb el carrer Cremat).
A les 19 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
conferència “Per què i com construir la pau actualment: la tasca de les ciutats i la
ciutadania”, que serà pronunciada per Rafael Grasa, president de l’Institut Català
Internacional per la Pau. L’acte serà el tret de sortida institucional als actes de
celebració a les biblioteques municipals del Mes de la Pau, activitats impulsades per
la regidoria de Solidaritat i Cooperació amb la col·laboració de la BCT Xarxa. El mes
de febrer és l’escollit en haver-se celebrat el 30 de gener el Dia Escolar de la NoViolència i la Pau, punt de partida de totes les activitats a nivell de Catalunya. L’acte
tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. De Francesc Macià, 193).

ALTRES ACTIVITATS

Del 10 al 28 de febrer:
Mes de la Pau. Exposició: “Drets humans, encara?”: Organitzada pel Consejo
General de la Abogacía Española amb la col·laboració de l’Instituto Quevedo del
Humor. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 15.30 h
Formació per a la Innovació: “Formes d’accedir als mercats internacional. Agència i
Franquícia”. Formació destinada a conèixer les diferents formes d'accés als mercats
internacionals, els avantatges i els inconvenients de cada figura, saber interpretar un
contracte d'agència internacional, trobar l'agent més idoni i conèixer el model de
franquícia internacional. Organitzada per Orbital.40, tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, 2a planta).
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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: Activitat per a infants de 8 a 12 anys, a càrrec de Marga Sánchez.
A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Tertúlia amb convidat: “Conferència: “La FAVT - Federació d’Associacions de Veïns
de Terrassa”, a càrrec d’Emiliano Martínez. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de le Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: “Un conte, un somni: La llebre poruga i l’oruga que no s’arruga”.
Activitat adreçada a famílies amb infants de fins a 3 anys. A càrrec de l’Escola
Bressol El Grimm. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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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