Agenda

Dijous, 13 de març
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de la Cogullada, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, inaugurarà la 33a edició del Festival de Jazz de
Terrassa, conjuntament amb el president dels Amics de les Arts i JJMM, Josep
Casajuana, i amb el director general de creació i empreses culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’acte d’inauguració, al que
també assistiran el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez, i el
regidor de Cultura, Amadeu Aguado, precedirà el concert de Víctor de Diego Trio i
tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El regidor de Consum, José Manuel Jiménez, i el president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), Emiliano Martínez, signaran un
conveni de col·laboració entre el Servei de Consum de l’Ajuntament de Terrassa i la
FAVT. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del matí:
Visquem el jazz: Inici de les sessions de l’activitat “Un tastet de jazz”, que es
portaran a terme durant el mes de març, formant part de les activitats
complementàries del 33è Festival de Jazz de Terrassa. La sessió pràctica s’adreça a
alumnes de cicle superior d’educació primària, organitzada pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa. Anirà a càrrec del saxofonista José Adalid i consistirà en
un taller on s’explicaran les característiques del saxo, el seu paper dins de
l’orquestra i la seva contribució al jazz. A les 9 h tindrà lloc la primera sessió a
l’Escola Andersen (c/ de Pérez Galdós, 15-17) i a les 11.30 h a l’Escola Pau Vila (c/
de Can Jofresa, 20).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Programa THAO de Salut Infantil: “Menjar bé per crèixer”, taller per a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Grup de conversa en català: A càrrec del Banc del Temps. Adreçat a persones
adultes que saben una mica de català, però no s’atreveixen a mantenir converses
una mica llargues. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Inauguració de l’exposició “Collage de records”: Acte públic de presentació del
projecte “Collage de records”, que inclourà la inauguració d’una exposició, que es
podrà veure fins al 18 de maig, amb els treballs dels pacients i les peces tèxtils que
els han inspirat. Les entitats que treballen conjuntament en aquesta idea (Mútua de
Terrassa, l’artista Irene Pérez i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil – CDMT)
explicaran l’origen, els objectius i les característiques d’aquesta iniciativa de
psicoteràpia a través de l’expressió artística. L’acte tindrà lloc al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El gust per llegir”, activitat infantil a càrrec de Teresa
Martí. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix”, activitat infantil. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de flabiol i guitarró”, activitat adreçada a infants d’entre 4 i
6 anys, a càrrec de Miqui Giménez. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Innovacions científiques medievals”. Curset de ciència i
tècnica a l’edat mitjana -2a sessió-. Al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
- mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, per a joves d’entre 13 i 16 anys. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Dóna color als frescos de les Esglésies de Sant Pere”,
taller per a infants de 6 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Dames i cavallers”, activitat per a infants de 6 a 12
anys, a càrrec de Marga Sánchez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 19.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2014: Presentació del llibre “Mujer y música. 144
discos que avalan esta relación”, de Toni Castarnado. Llibre que presenta biografies
d’intèrprets femenines que han deixat una important petjada en el món de la música.
Activitat organitzada per l’entitat “El Tercer Párpado” amb la col·laboració del Servei
de Polítiques de Gènere i l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa.
L’acte inclourà una actuació de la Big Band EMM – Conservatori de Terrassa,
dirigida per Guim Garcia. A l’Auditori de Terrassa (ptge. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
Xerrades per a pares i mares: “Taller d’Artteràpia”, a càrrec de Lluís Belmonte,
artista, professor i artterapeuta. Activitat organitzada pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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