Agenda

Dissabte, 5 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Comerç i Turisme,
Amadeu Aguado, assistirà a la Degustació Gastronòmica de diferents plats elaborats
amb brotons i espigalls de col brotonera. L’acte, organitzat per la Fundació Privada
Terrassenca Sant Galderic, amb la col·laboració del Mercat de la Independència i de
Terrassa Gastronòmica, tindrà lloc al Mercat de la Independència (Raval de
Montserrat, 41).
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la fira Fora Stocks, organitzada per
l’associació de comerciants TerrassaCentre. Es tracta d'una activitat a l’aire lliure on
els comerços associats a TerrassaCentre ofereixen productes de rebaixes o d’altres
temporades. Al llarg del dia també visitaran la fira, ubicada al Raval de Montserrat, el
regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, i la regidora del Districte 1, Meritxell
Lluís.
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares; i del regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; donarà la
benvinguda a les persones participants a la Trobada de Dones Vídues de Catalunya,
que tindrà lloc al Casal Cívic Municipal de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 2). La jornada
està organitzada pel Col·lectiu pels Drets de les Dones Vídues de Catalunya en
col·laboració amb el servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa.
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Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà al concert Sant Andreu Jazz Band
“10 Anys”, que tindrà lloc a la plaça Vella dins de la 35a edició del Festival de Jazz
de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al IV Trofeu de Patinatge Artístic organitzat
pel Club Natació Terrassa que es disputarà al Poliesportiu Municipal de la Maurina
(c/ de Sardenya, 32).
A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’Acte en
Commemoració del Dia Internacional de les Dones organitzat per l’Associació
Intercultural Musulmana de Terrassa i l’Associació Intercultural Ibn Rochd. L’acte
tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició
col·lectiva “El paper de la dona en la història de la música” que tindrà lloc a l’Espai
Musical de Terrassa - ESMUT (c/ de Ramón y Cajal, 60-62).
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’handbol corresponent a la
categoria Segona Catalana Sènior Masculina que enfrontarà els equips Handbol
Ègara i La Salle Bonanova Atlètic. El partit es disputarà al Pavelló Escola Vedruna
Vall (c/ del Col·legi, 9).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Jazz 16”,
amb obres de Salvador Alavedra, Pol Serra, Philip Stanton i José Antoni Soria “Ja”.
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L’exposició, dins del programa d’activitats de 35è Festival de Jazz de Terrassa, es
podrà veure fins el 31 de març a la galeria Espai G d’Art (c/ de la Palla, 10).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Festival de Chirigota y Comparsas de Catalunya organitzat, amb motiu
dels actes relacionats amb el Dia d’Andalusia, per la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Andalusa a Terrassa. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Fusió, Funk, Rhythm &
Blues i Soul, a càrrec de Groove Collective, dins del cicle Jazz a prop. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
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 10.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Taller avançat de disseny de
roba modernista. Aquesta activitat està pensada per a persones interessades en la
indumentària de l’època modernista que sàpiguen cosir i tinguin nocions de
patronatge. El taller s’entén com una eina que aprofundeix en el disseny i patronatge
de les peces més que en la seva confecció. A càrrec de la professora Rosa Rubio,
experta modista i col·laboradora habitual del CDMT. Durant les sessions, ella anirà
guiant en el disseny mentre que el treball de patrons, tallar i confeccionar es farà a
casa. La primera sessió serà de presentació del taller, contextualització històrica i
estètica, visita a les reserves del CDMT, treball dels dissenys personalitzats amb els
materials adients. Es farà també una explicació teòrica de patrons. Cal inscripció
prèvia. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 11 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa: Visita comentada a l’exposició “Fam i
Abundàncies”. Organitzada per la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya –
XMHcat, la mostra explica l’evolució històrica de Catalunya a partir d’una cosa tan
elemental com la fam i la lluita per tractar d’evitar-la. Es pot veure a l’Arxiu Històric
de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).

Diumenge, 6 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en la inauguració del nou camp d’hoquei de l’Atlètic Terrassa Hockey
Club (ctra. de Castellar, km 20,3), juntament amb el secretari general de l’Esport,
Gerard Figueras, i amb el president del club, Josep Maria Biosca.
Al migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; assistirà al Dia de la Convivència que tindrà lloc a l’àrea de picnic de la Masia
Els Bellots (c/ de la Terra, 1), organitzat, amb motiu dels actes relacionats amb el Dia
d’Andalusia, per la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Cercavila Reivindicativa
“Educació pública més que mai!!!”, convocada per la Comunitat Educativa de
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Terrassa. La passejada reivindicativa en defensa de l’Escola Pública sortirà del Parc
dels Catalans i comptarà amb la participació d’escoles públiques de Terrassa i de
grups d’animació i cultura popular de la ciutat.
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria Primera Divisió Femení que enfrontarà els equips Escuela F. Bonaire “A” i
Vall d’en Bas CF “A”. El partit es disputarà al Camp de Futbol del Pla de Bonaire (c/
de Sabadell, 6).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra de teatre
“Lampedusa”, espectacle creat i dirigit per Eloi Falguera amb la interpretació de
Francesc Falguera, Marta Bou Noet i Al Oussenynou Ndiaye. Es tracta d’una
producció de la companyia terrassenca Punt i Seguit Teatre dins de la Temporada
d’Arts Escèniques de Terrassa. L’espectacle es pot veure a la Sala Maria Plans (c/
de Gaudí, 11).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al lliurament del premi Jazzterrasman
2016, que rebrà el baixista Carles Benavent. L’acte comptarà amb l’actuació del
Carles Benavent Reunion, dins dels actes de la 35a edició del Festival de Jazz de
Terrassa i tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT):
“Projecció de cinema mut amb narradora per a nens i nenes”. La tradició literària de
contes per a infants està plena d’històries on els teixits, la indumentària i els
complements de la roba són una peça central de la trama o bé esdevenen decisius
per construir ambients i personatges creïbles. Ho podrem corroborar en aquesta
projecció de cinema mut que ens porta la Filmoteca de Catalunya dins del projecte
“Sessions de Filmoteca”, gestionat per la Federació Catalana de Cineclubs. El
cinema mut és desconegut per la mainada. Per donar-lo a conèixer es podran veure
cinc films basats en contes clàssics de la tradició occidental -contes de fades- i de la
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tradició oriental -Les Mil i una Nits- que tenen com a nexe la figura de Segundo de
Chomón, un dels pioners destacats als primers anys del setè art. Una narradora en
directe dinamitzarà la projecció dels films i contribuirà a aconseguir que els menuts
es trobin amb el cinema silent. L’entrada és lliure i gratuïta. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 19 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert a càrrec d’Oh!rquestra. Dirigit
per Jordi Montoliu. Dins del XXIX Cicle de Concerts del Conservatori. El repertori
inclourà les Soirées Musicals (sobre temes de Rossini) de Benjamin Britten, la
Rhapsody in blue, de George Gershwin i el Danzón nº 2, d’Arturo Márquez. Tindrà
lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
Programació de Teatre Familiar de la Xarxa: Representació de l’espectacle “Contes
amagats”, a càrrec de Marcel Gros, dins de la Programació de Teatre Familiar de la
Xarxa. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).

Dilluns, 7 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la roda de premsa de presentació
del Concert solidari contra la pobresa infantil, a benefici de Càritas Diocesanes de
Catalunya, un concert que tindrà lloc a la Catedral Basílica del Sant Esperit de
Terrassa el pròxim 18 de març, amb la interpretació del “Rèquiem” de Mozart, a
càrrec de l’Orquestra Unesco Barcelona i del Cor Unesco Barcelona. El concert, que
forma del Cicle de 24 concerts solidaris 2016 “Música contra la pobresa infantil”, és
una iniciativa de la Fundació Música Solidària, amb el suport de la Fundació
Antigues Caixes Catalanes, el BBVA, Catalunya Caixa i l’Ajuntament de Terrassa. La
roda de premsa tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (Font Vella, 28)
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, presidirà l’acte de constitució del Consell Municipal de la
Igualtat, que tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
reunió convocada amb el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), Enric Ticó, per parlar de l’accessibilitat de les noves estacions dels
Ferrocarrils a Terrassa. A la reunió, que tindrà lloc a la seu dels FGC (c/ dels Vergós,
44, Barcelona), la regidora hi anirà acompanyada dels membres de la Comissió
d’Accessibilitat.
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 A. 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 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 h:
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Activa el + 60: Cicle de cinema organitzat pel servei de Promoció de la Gent Gran.
Projecció de la pel·lícula: “Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?”, dirigida per
Philippe de Chauveron. Desprès de cada pel·lícula s’obrirà un col·loqui. Projectada
al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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: Xerrades per a mares i pares: “Educar sense
cridar”. 2a sessió, a càrrec d’Alba Castellví, mediadora de conflictes, sociòloga i
educadora. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1).
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