Agenda

Dissabte, 1 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà la Reina del Carnestoltes, “Anita Botel”, 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 XXXVII Carnestoltes de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Salut, Josefina Soler, farà l’obertura de la Jornada Nacional sobre “El
peu diabètic. Un enfocament multidisciplinar”, organitzada per la Sociedad Española
de Heridas (SEHER). L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà al IV Torneig Aleví F11 “Manolo
Guerrero”, que reuneix els equips més destacat de la categoria Preferent de les
quatre comarques catalanes. Tindrà lloc a les instal·lacions de la Unió FB Jàbac i
Terrassa (c/ de Badalona, s/n).
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A les 22 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà al tradicional Sopar de Comparses
del Carnestoltes que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de
Juliol, 265).
ALTRES ACTIVITATS
De l’1 al 18 de març:
Exposició: “Somiatruites”, a càrrec de Montse Rubio i Pol Serra. Les il·lustracions
d’en Pol Serra estan fetes amb tècnica mitxa i digital. El disseny artístic de les
maquetes i llibres exposats també és de la seva autoria. Les il·lustracions de la
Montse Rubio estan fetes amb aquarel·la i llapís. El disseny artístic de les maquetes
i llibres exposats també és de la seva autoria incloent collages de papers per donar-li
un acabat envellit. A la Biblioteca de Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
De l’1 al 31 de març:
Programa THAO-Salut Infantil: Exposició Racó THAO: “Verdures i hortalisses”. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’intercanvi lingüístic: “Aprenem llengües llegint i
parlant”. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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Diumenge, 2 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Manuel Pérez, i del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà als
actes de celebració del Dia d’Andalusia organitzats per la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC). Els actes tindran lloc a l’àrea de picnic
de la Masia Els Bellots (camí de la Terra, 1, Polígon Industrial Els Bellots).
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la Festa Infantil del XXXVII 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 REGIDORES
A les 10.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la primera cursa del nou any
corresponent a la Lliga Catalana BMX Race, que es disputarà al Circuit de BMX de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Circuit BMX de les Arenes (c/ de Reus, 90).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la presentació de l’Escola de Ciclisme
del Club Ciclista Ca n’Anglada i de l’equip cadet de la temporada 2014. L’acte tindrà
lloc al Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor de Ca n’Anglada (pl. de Ca
n’Anglada, s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Cicle de Cultura Medieval: “Visita guiada a la seu d’Ègara”. La visita permetrà
conèixer l'evolució històrica i arquitectònica del conjunt, centrada en aspectes
formals i tècnics d'història de l'art, així com en els resultats de les darreres
intervencions arqueològiques fetes a la Seu d'Ègara (pl.del Rector Homs, 1).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal de Terrassa: Cicle Les cambres de
l’Auditori. “Començant per la B””, concert a càrrec del Trio Rodin amb obres de
Beethoven, Bach, Brahms i Bridge. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, 1).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de la banda mallorquina Oso Leone. A
la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 3 de març

AGENDA
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Almudena Almagro, presentarà el programa d’actes de commemoració del
Dia Internacional de les Dones, que se celebrarà el dia 8 de març. L’acte, al que
també assistirà el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez, tindrà
lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
Del 3 al 17 de març:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició de pintura a l’oli i aquarel·la, a càrrec de
Paquita Bolet i Massana. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 9.30 h:
“On busquem feina?”: Sessió de 5 hores, durant les quals s'ajudarà a identificar els
canals més actuals per a la recerca de feina i detectar quins són els més adequats
per a cada perfil professional. Formació organitzada per l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació i Foment de Terrassa. A la seu de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10 h:
Mostra del Coneixement: “La cuina com a eina per a explicar ciència”. Activitat per a
65 alumnes de 2n d’ESO del Liceo Egara, amb l’objectiu d’apropar els alumnes al
món de la química a través de la cuina. La conferència s’il·lustra amb diferents
experiments reals o en clips de vídeo, fets amb estris i productes senzills, que
permeten visualitzar les explicacions orals. 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 18.30 h:
Xerrem, grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ Germà Joaquim, 66).
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