Agenda

Dijous, 17 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una representació de la Junta
Directiva de la Delegació del Vallès Occidental del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, encapçalada pel delegat
del Vallès Occidental, Bernat Navarro. Durant la reunió, que tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16), el nou delegat del Col·legi al Vallès
Occidental es presentarà a l’alcalde i el convidarà als actes de celebració del 25è
aniversari del Col·legi previstos per al dia 7 d’abril.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació de la 2a edició de la Fira de l’Oliva, organitzada per
l’Associació de Comerciants El Tomb de Ca n’Anglada amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa. La Fira de l’Oliva, que se celebrarà el dissabte 2 d’abril,
comptarà amb un mercat de parades de venda d'oli, olives i productes derivats i un
ampli programa d'activitats: tasts d'olis, xerrades, tallers i activitats infantils, concerts
i espectacles, concurs i ruta de tapes als bars i restaurants de Ca n'Anglada. L’acte
tindrà lloc a la Masia de Ca n’Anglada (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49).
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A les 16.30 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a l’acte de celebració del 1r aniversari
del Club Social Ègara, que tindrà lloc a la seu del Club Social (parc de Gernika, 3A,
Local 4). El Club Social Ègara neix per iniciativa de l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals de Terrassa i de l’Ajuntament de Terrassa. Es configura com un
espai de referència del procés d’inclusió social i comunitària de les persones que
pateixen un trastorn mental. El Club té una funció rehabilitadora, a través de les
activitats de lleure, i posa l'èmfasi en la participació activa de l'usuari, fomentant
espais d'autogestió i d'ajuda mútua.
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, i la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, participaran en l’Homenatge a Montserrat Roig
“Dones, guerra i exili, ahir i avui: Montserrat Roig i els catalans als camps nazis”, a
càrrec d’Elvira Altés, investigadora en comunicació i gènere, i Pilar Aymerich,
fotoperiodista, membres de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya. L’acte
forma part de la campanya Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2016
“Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una mirada de gènere”, i està organitzat
pel Servei de Polítiques de Gènere amb la col·laboració del Servei de Ciutadania i
Qualitat Democràtica. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà, per delegació de l’alcalde, en la
inauguració de l’exposició itinerant “Fairy Tales”, que es podrà veure a la Sala
Muncunill del 17 de març al 24 d’abril. La mostra col·lectiva “Fairy Tales”,
comissariada per David Santaeulària, presenta diverses maneres d’acostar-se a la
narrativa i a la ficció a través de les obres dels artistes: Verónica Aguilera, Toni
Amengual, Carles Congost, Marla Jacarilla, Marc Larré, Job Ramos i Xevi Solà. La
mostra, produïda pel M | A | C. Mataró Art Contemporani, forma part del Programa
d’exposicions itinerants 2015-2016 del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. L’acte tindrà lloc a la Sala Muncunill (pl. de Didó, 3).
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà, per delegació de l’alcalde, juntament
amb Jaume Perarnau, director del mNACTEC; Alicia Vela, investigadora principal del
grup de recerca Imarte de la Universitat de Barcelona; i Jusèp Boya, director General
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de catalunya; en la
inauguració del nou espai expositiu ESPAId’ARTS del mNACTEC, amb la mostra
“MetaMètode. Diàlegs entre art i ciència”, que tindrà lloc al Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya - mNACTEC. El nou espai expositiu ESPAId’ARTS del
mNACTEC explorarà els vincles multidisciplinaris entre les ciències, les tecnologies i
les arts. L’exposició “MetaMètode. Diàlegs entre art i ciència” mostra els resultats
d'una sèrie de trobades, diàlegs i col·laboracions entre artistes i científics, en el marc
del projecte d'investigació “MetaMètode: Metodologies compartides i processos
artístics en la societat del coneixement”, del grup de recerca Imarte, inscrit a la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. L’acte tindrà lloc al mNACTEC
(rbla. d’Ègara, 270).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sortida formativa a l’empresa Talleres y Recambios.
L’alumnat del curs d’Activitats auxiliars de comerç del projecte Joves per l’Ocupació,
realitzarà la visita formativa a l’empresa Talleres y Recambios, per tal d’observar i
practicar l’operativa diària en la manipulació i moviments de productes amb
transpalets i carretons de mà en empresa real. Tindrà lloc a l’empresa Talleres y
Recambios (c/ de Blesa, 7-19 Barcelona).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Visita formativa al riu Ripoll. Dintre del programa
Treball als barris (casa d’oficis de jardineria) i Joves per l’ocupació. Visita formativa
de l’alumnat de la casa d’oficis de jardineria, juntament amb l’alumnat del curs de
jardineria de Joves per l’ocupació, al riu Ripoll, amb l’objectiu d’observar les
actuacions mediambientals que s’han dut a terme els darrers anys, per part de
l’ADENC, en un tram del riu i els seus efectes; observar in situ actuacions de
bioenginyeria amb elements vegetals i com s’utilitzen aquests elements per al control
de l’erosió i l’augment de la biodiversitat, en detriment d’elements no vegetals que no
s’integren en el paisatge i tenen un cost i un manteniment més elevat; i conèixer i
identificar espècies arbòries de bosc de ribera, molt utilitzades en jardineria.
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A les 9 h:
Activitats del Servei de Consum: Taller de “Consum Responsable”, dintre del
programa de la Setmana del Drets de les Persones Consumidores. A l’Escola la Llar
(placeta de Rosa Puig, 1).
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activa el + 60: Patrimoni Industrial i modernista de la Casa Museu Alegre de
Sagrera. Activitat del Servei de Promoció de la Gent Gran seleccionada com a
Pràctica Significativa inclosa al Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local
de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer
d'Estudis Autonòmics i Locals. Al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c/ de
la Font Vella, 29).
A les 15.45 h:
Activitats del Servei Jove: BaumannLab Laboratori de Creació Jove. Tour
Descomunal # TD3. En aquesta ocasió visitarem quatre espais de la zona del
Poblenou de Barcelona: - La Escocesa. És un centre de producció artística
multidisciplinar enfocat a les arts visuals autogestionat amb vocació pública. Dóna
cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases del seu procés de
creació artística oferint espais, potenciant la seva mobilitat i facilitant la presentació
de la seva obra. - Hangar. És un centre obert per a la recerca i la producció artística
que dóna suport a creadors i artistes en totes les fases del procés de producció de
les arts visuals. S'ofereixen serveis amb recursos materials i tècnics necessaris i un
context d'experimentació i de lliure transferència de coneixement. - Hamaca.
Distribuïdora de videoart i arts electròniques, una entitat sense ànim de lucre al
servei dels autors i usuaris que té per objectiu activar la difusió de l'obra i generar un
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flux econòmic per a la producció dels artistes - Exposició Geologia de l'inefable de
Can Felipa. El programa d'Arts Visuals del Centre Cívic de Can Felipa treballa per
donar suport a l'art emergent i als joves creadors en el seu procés de
professionalització (artistes, comissaris, investigadors i dissenyadors); per a la
producció i difusió de les arts visuals, apropant-les a nous públics; i per col·laborar
amb altres institucions o col·lectius. El punt de trobada serà l’Estació de Renfe
Terrrassa – Centre (pl. de l’Estació del Nord, 7).
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Els
dijous en obert al CDMT”. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està
obert al públic gratuïtament. En aquests moments, al segon pis hi trobareu
l’exposició “Tot plegat un retrat de la Catalunya tèxtil recent”, i a la 1a planta la
mostra semi permanent “Retalls d’ahir i d’avui”. A més, es pot visitar lliurement la
Sala del procés tèxtil. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Cavall Fort, tan divertit com un joc”.
Adreçat a infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Aprenem a relaxar-nos”. Sessió de ioga
per a infants, a càrrec de Raquel Farràs. Activitat adreçada a infants a partir de 8
anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell, a càrrec d’Andreu Vallet. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19.00 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Terrassa Llegeix...”. Tertúlia amb Dory Sontheimer, a
càrrec de David Yeste. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg de les Lletres, 1).
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