Agenda

Dissabte, 12 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la campanya “Els Bombers
t’acompanyen a donar sang”, iniciativa dels Bombers de la Generalitat que vol
augmentar les donacions de sang en els dies previs a Setmana Santa. Des de les 10
del matí fins a les 8 del vespre es podran fer donacions de sang al Saló de Sessions
de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). El Raval de Montserrat, d’altra banda,
acollirà diverses activitats lúdiques per a petits i grans al llarg de tot el dia.
A les 23 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
saludarà les persones participant al Desafiament Survival Zombie, joc de rol amb
proves esportives, temàtiques i nocturnes organitzada per l'empresa World Real
Games, que es portarà a terme la nit del 12 al 13 de març. L’inici del joc tindrà lloc a
la plaça Nova.

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert “JazzJove Non
Stop”, dins de la programació de la 35a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Al
concert hi participarà, per desè any consecutiu, la Big Band de l’Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa. Enguany, també hi participarà el combo
“Disciple’s Guim”, una banda amb dos anys d’experiència com a formació constituïda
per alumnes de l’àrea de jazz i música moderna de l’Escola Municipal de Música –
Conservatori de Terrassa. Per últim, el concert comptarà amb les actuacions de la
Big Band Rocket de l’Escola de la Concepció i del Combo del Taller de Músics
ESEM “Ruah Jazz Quartet”. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu (ptge. de Tete Montoliu, 24).
A les 14 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la Calçotada organitzada per
l’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere. Tindrà lloc a la plaça de la Font
del Comú.
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’handbol corresponent a la
categoria Primera Catalana Sènior Masculina que enfrontarà l’Handbol Terrassa i el
CE Molins de Rei. El partit es disputarà a la Zona Esportiva Municipal de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Jocs
d’aigua”, de Marina Buj, que es podrà veure del 12 de març al 3 d’abril a la Casa
Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28). Buj mostra el seu treball amb l’aquarel·la i
l’aiguada, en les que l’element líquid és el medi essencial. Obres de petit i mig
format, inspirades en les formes de la natura, on és palesa la influència de la pintura
oriental. Altres peces estan basades en analogies musicals i comparteixen
l’abstracció del so. En totes elles l’espontaneïtat, la casualitat i l’atzar són presents
en la manera en què l’aigua tintada dibuixa les formes.
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Homenatge a Granados”,
a càrrec de la Compañía Nacional de Danza. En el centenari de la mort d’Enrique
Granados, la Compañía Nacional de Danza presenta un homenatge al compositor
amb un programa que inclou músiques i coreografies que posen el compositor en
relació amb d’altres músics a través del llenguatge de la dansa. La representació
tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 21 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al concert de rhythm & blues i
blues rock, a càrrec de Flamingo Tours, dins del 19è Cicle Jazz a Prop. Tindrà lloc al
Casal Cívic de Can Boada (c/ de Joan d’Àustria, 11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8.45 h:
Activitats del Servei d’Innovació i Universitats: Saló de l’Ensenyament – Fira de
Barcelona. L’Ajuntament de Terrassa promocionarà aquesta setmana l’oferta
universitària de la ciutat en la 27a edició del Saló de l’Ensenyament, que se
celebrarà del 9 al 13 de març al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona. El Servei
d’Universitats comptarà amb un estand a la fira per informar dels estudis universitaris
que es poden cursar al campus universitari de Terrassa. L’objectiu és promocionar
l’oferta universitària de la ciutat i l’ampli ventall de serveis i recursos adreçats als i les
estudiants. Tindrà lloc al Recinte Montjuïc, 1, Pavelló 2 E537.
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant” Taller d’intercanvi
lingüístic. 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,
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experta modista i col·laboradora habitual del CDMT. La primera sessió serà de
presentació del taller, contextualització històrica i estètica, visita a les reserves del
CDMT i 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).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Relats breus de dones”, a càrrec de
Núria Viñas. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Servei Jove: BaumannLab – Laboratori de Creació Jove. “Viatge al
centre del curtmetratge”. Es desenvolupen aspectes de caire més teòric relacionats
amb el curtmetratge i es visionen i analitzen diferents curtmetratges. Al BaumannLab
– Laboratori de Creació Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: III Cicle de Cultura medieval. “La mainada al
Museu”, activitat per a infants de 3 a 6 anys. “El conte de la Seu d’Ègara”. Uns
titelles, protagonistes d’un dels retaules de la Seu d’Ègara, descobriran la història del
conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere. A la Seu d’Ègara (pl. del Rector
Homs, 1).
A les 12 h:
Nascuts Per Llegir: “Tinc una cua de peix”, a càrrec de l’Escola Bressol El Grimm.
Activitat adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
L’hora del conte: “Samfaina de contes”, a càrrec de Carles Alcoberro. Activitat
adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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Diumenge, 13 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, assistirà a l’acte de celebració del 1r aniversari de Solidary Biker
Acción Social, que tindrà lloc a Els Bellots (c/ de la Terra, 1). Solidary Biker és una
entitat sense ànim de lucre format per persones amants de les motocicletes creada
amb finalitats socials, com per exemple promoure campanyes solidàries per lluitar
contra les malalties infantils minoritàries i el càncer de mama. L’acte també comptarà
amb l’assistència de membres de TeAcció, associació de pares i professionals a
favor dels infants amb trastorn de l’espectre autista.
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i de la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera; assistirà al Pícnic Jazz
Vallparadís, dins del 35è Festival de Jazz de Terrassa. Enguany, les actuacions
aniran a càrrec de La Locomotora Negra, Jordi Rossy’s New Quintet, Pegasus i Wax
& Boogie Big Combo. Tindrà lloc al Torrent de la Font d’en Sagrera, al Parc de
Vallparadís
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la visita guiada a la
Maternitat d’Elna, a càrrec d’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora. L’acte,
organitzat pel servei de Polítiques de Gènere, forma part de la campanya del Dia
Internacional de les Dones 8 de març 2016 “Refugiades desplaçades: L’exili
invisible. Una mirada de gènere”.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Missa Baturra de celebració del 102è aniversari del Centre Aragonès
de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa (pl. de Ca
n’Anglada, 31).
A les 14.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Pica-pica de celebració del 102è
aniversari del Centre Aragonès de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre Aragonès de
Terrassa (c/ del Dr. Pearson, 139).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5, que enfrontarà el Terrassa FC i la UE Figueres.
El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Marits i
mullers” de Woody Allen, dirigida i adaptada per Àlex Rigola i coproduïda per
Heartbreak Hotel, Teatro de La Abadía, Trànsit Projectes i La Villarroel. L’obra, que
forma part de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa, es podrà veure al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 8.45 h:
Activitats del Servei d’Innovació i Universitats: Saló de l’Ensenyament – Fira de
Barcelona. L’Ajuntament de Terrassa promocionarà aquesta setmana l’oferta
universitària de la ciutat en la 27a edició del Saló de l’Ensenyament, que se
celebrarà del 9 al 13 de març al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona. El Servei
d’Universitats comptarà amb un estand a la fira per informar dels estudis universitaris
que es poden cursar al campus universitari de Terrassa. L’objectiu és promocionar
l’oferta universitària de la ciutat i l’ampli ventall de serveis i recursos adreçats als i les
estudiants. Tindrà lloc al Recinte Montjuïc, 1, Pavelló 2 E537.
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Jornades de portes obertes a la Seu d’Ègara.
Activitat relacionada amb el Pícnic Jazz. Al Museu de Terrassa – Seu d’Ègara.
Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector Homs, 1).
A les 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Cicle Música a escena: “Molière la
Balla”, amb dramatúrgia de Jaume Boix i direcció a càrrec de Ferran Utzet. A
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 14 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de lliurament del XII Premis
d’Educació en el Lleure, organitzats per la Fundació Carulla en col·laboració amb la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i del Consell Nacional
de Joventut. Dos d’aquests guardons, destinats a promoure projectes i a reconèixer i
difondre experiències de caràcter educatiu dins l’àmbit de l’educació social i el lleure,
han recaigut enguany en dues entitats de lleure terrassenques: l’Agrupament Escolta
i Guia Torrent de les Bruixes i l’Associació Educativa Can Palet. L’acte tindrà lloc a
les Cotxeres del Palau Robert (pg. de Gràcia, 107, Barcelona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.15 h
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la Concentració
contra la violència masclista organitzada per la Comissió 8 de març dins de la
campanya Dia Internacional de les Dones – 8 de març 2016 – “Refugiades
desplaçades: L’exili invisible. Una mirada de gènere”. Tindrà lloc al Raval de
Montserrat, davant de l’Ajuntament.

A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte de presentació de la nova secció
local de Terrassa de la Plataforma per la Llengua del Vallès Occidental. L’acte tindrà
lloc a la seu del Centre Excursionista de Terrassa (c/ de Sant Llorenç, 10).
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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 B. 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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Crea el teu currículum”. El currículum és l'eina
bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts
forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. En
aquest espai de coneixement es transmet la importància del currículum vitae com a
eina imprescindible a l'hora de buscar feina. A l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
A les 16 h i a les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tallers d’Alfabetització Digital per a persones de + 55
anys. “App’s i WhatsApp, comunicació instantània a través del mòbil”. Dirigit a
persones amb més de 55 anys que volen avançar en l’ús del teu mòbil o tauleta. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs intermedi d’informàtica, e-mail i navegació a
internet, a càrrec de Jordi Gómez. Adreçat a persones que vulguin iniciar-se en el
món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).

A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. 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).
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A les 16.30 h:
Activitats del Servei Polítiques de Gènere: Cicle Cinefòrum per la Igualtat. “Hanna
Arendt”, dirigida per Margarethe von Trotta. La pel.lícula tracta el tema de les dones
a l’exili. Dins de la campanya Dia Internacional de les Dones – 8 de març 2016 –
“Refugiades desplaçades: L’exili invisible. Una mirada de gènere”. Al Cinema
Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Berenem i xerrem”, a càrrec del Districte Jove. Sessió
participativa d'intercanvi, sensibilització i presa de consciència sobre temes
d'actualitat per a joves a partir de catorze anys. Amb el suport dels educadors de
Càritas i l'Espai Bit. A la Biblioteca Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Cinqueta presenta...novetats!!!”. Si vols saber quins
són els llibres nous que han arribat a la biblioteca un cop al mes ho pots fer, de la
mà de la mascota de la BD5. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.15 h:
L’hora del conte: Story Time, a càrrec de Tweed Idiomes. Activitat en anglès
adreçada a infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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 20 h:
Activitats del Servei Jove: BaumannLab - Laboratori de Creació Jove: Presentació de
la instal·lació de l’edRa. Al BaumannLab – Laboratori de creació Jove (av. de
Jacquard, 1).
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