Agenda

Dissabte, 19 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la Final Comarcal de Gimnàstica Artística dels Jocs Esportius Escolars,
organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, que tindrà lloc al
Pavelló de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà al concert de
presentació del Cd “Open Gate”, a càrrec de Susana Sheiman, dins de la 35 edició
del Festival de Jazz de Terrassa. El concert tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al concert de Cécile McLorin Salvant, dins de la 35a edició del Festival de
Jazz de Terrassa. L’espectacle tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340).
Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’espectacle “Plaça de Foc”, de celebració de la III Diada de la Colla Drac
Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell, i als posteriors concerts que tindran lloc a la
plaça del Progrés. L’acte comptarà amb la presència de les colles convidades
Diables de Sant Cugat i Drac Miserach de Sant Pau d’Ordal.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la III Diada de la Colla Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell que
tindrà lloc al Parc de Sant Jordi, al voltant de la Masia Freixa, on es podran fer tallers
i activitats infantils.
Al llarg del matí:
El regidor de Comerç i Turisme, Amadeu Aguado, assistirà al Mercat de les Puces,
organitzat per l’associació de comerciants Ca n’Aurell Comerç i Serveis, on es
podran trobar comerços, articles de segona mà i artesania. Les parades estaran
repartides pel parc de Sant Jordi, al voltant de la Masia Freixa, i en aquesta edició el
Mercat compartirà l’espai amb la Colla Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell,
que celebren la III Diada de la Colla durant el matí, amb taller i activitats infantils.
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent a la Copa Catalana de
Segona Femenina de Rugbi que enfrontarà els equips Carboneres i RC L’Hospitalet.
El partit es disputarà a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona,
4).
A les 17.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
celebració del Naw-Ruz (Any nou Bahá’í 173) que tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la presentació dels actes del 35è
aniversari del Drac de Terrassa. L’acte, al que també assistirà el regidor de Cultura,
Jordi Flores, tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la “Tarda de foc”, a càrrec de la Colla Infantil dels Diables de la Maurina,
que tindrà lloc a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 20 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la Missa
solemne de Sant Josep, que forma part del programa de Festa Major de Can Palet.
L’acte tindrà lloc a la Parròquia de Sant Josep (c/ de Colom, 231).
A les 0 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Concert de Mitjanit a càrrec d’Izah,
dins de la 35a edició del Festival de Jazz de Terrassa. El concert tindrà lloc a la
Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creixement personal: “Coneixem-nos: la soledat
d’avui dia”, a càrrec de Vanessa Gamero, psicòloga social. Obert a tots els públics. A
la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 21 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: “Concert Harmonitzador”, a càrrec de
Mark Pulido. Per rebre l’equinocci de primavera amb les biles, campanes planes de
vibracions d’alta freqüència, de Mark Pulido, i una projecció de vídeo mapping amb
imatges geomètriques i de natura. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 20 de març

AGENDA
A les 11 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’itinerari
“Terrassenques del 1700”. Aquest itinerari, organitzat pel Museu de Terrassa,
descobreix la vida quotidiana de les dones terrassenques al llarg del segle XV i està
dins de les activitats relacionades amb la campanya del Dia Internacional de les
Dones 8 de març de 2016 “Refugiades desplaçades: L’exili invisible. Una mirada de
gènere”. El punt de trobada serà el claustre del Convent de Sant Francesc (pl. del
Dr. Robert, 1).
A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent a la categoria Primera
Divisió Amateur Femení, que enfrontarà els equips EF Bonaire i Palautordera CF. El
partit es disputarà al Camp de Futbol de Pla de Bonaire (c/ de Sabadell, 6).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Stabat Mater”, de Boccherini,
a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida per Quim Tèrmens, i de la
soprano Mireia Pintó. El concert, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48,
forma part de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent a la categoria Copa
Catalana Tercera Categoria Masculina de Bàsquet, que enfrontarà els equips Clínica
Dental Can Parellada i CB Sant Pere - Leo Boeck. El partit es disputarà al Pavelló
Municipal de Can Parellada (c/ d’Europa, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): El CDMT obre les
seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés a les diverses
exposicions programades. “Tot plegat” pretén posar de relleu el valor documental
dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals, mostraris, fitxes tècniques, etc. A
través d’aquests materials podem conèixer de manera precisa el desenvolupament
del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i econòmic. I, alhora,
fer incidència en el fet que la indústria tèxtil continua formant part del nostre sector
productiu (2a planta). “Retalls d’ahir i d’avui” està centrada en quatre apartats que
fan referència a les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. (1a
planta). Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).

Dilluns, 21 de març

AGENDA
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la projecció del documental “Urko.
Escalando el presente”, sobre l’actual campió del món de paraescalada, Urko
Carmona. El documental es podrà veure al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Al museu... i Santes pasqües!: Taller 1: “Per
espantar al dimoni, cal que fem molt soroll!”. Activitat per a infants de 4 a 12 anys.
Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Per Setmana Santa, la mainada al Museu”: “La
Vella Quaresma no vol marxar”. Activitat per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc al
Museu de Terrassa – Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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