Agenda

Dijous, 24 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Processó de la Trobada,
organitzada per la Hermandad de Santa Maria de les Arenes, l’Associació de Veïns
de les Arenes, Can Montllor i la Grípia, la Parròquia de Santa Maria de les Arenes i
diverses associacions i entitats. La processó sortirà de la Parròquia de Santa Maria
de les Arenes (c/ de Joan XXIII, 28) i farà un recorregut pels carrers Joan XXIII,
Tibidabo, Aneto, ptge. Panadella, Ordal i Sierra Nevada. El lloc de trobada serà la
plaça de Benito García.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Torneig de futbol Primavera Solidària i
Immigració, organitzat per l’Associació Catalana per l’Amistat i el Futur de Terrassa
(ASCAAF). El torneig tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de les Arenes (c/ de
Montnegre, s/n).
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la celebració de la
Setmana Cultural organitzada per l’Associació de Gent Gran Terrassa Centre i
participarà en el lliurament de trofeus a les persones guanyadores dels Jocs
Esportius i en l’homenatge a les persones majors de 85 anys i al soci d’honor. L’acte
tindrà lloc al Casal de Gent Gran Terrassa Centre (c/ de Wagner, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Divendres, 25 de març

AGENDA

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dissabte, 26 de març

AGENDA
A les 19 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la celebració del
Dia de la Dona, organitzada per Amical Dones Senegaleses de Terrassa i
l’Associació Catalana de Residents Senegalesos a Terrassa. L’acte tindrà lloc a
l’Associació Catalana de Residents Senegalesos a Terrassa (ctra. de Castellar, 383).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 27 de març
AGENDA
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Entrada lliure al
CDMT. El CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per
facilitar l’accés a les diverses exposicions programades. A la segona planta: “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 encara que, sovint,
ens passi desapercebuda. A la primera 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.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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Dilluns, 28 de març

AGENDA
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dimarts, 29 de març

AGENDA
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, signarà el conveni de donació a l’Arxiu Municipal
de Terrassa del Fons Fotogràfic Joan Biarnés i Jornet, que consta de 17.633 clixés
negatius, juntament amb les filles del fotògraf, Joana i Montserrat Biarnés. Joan
Biarnés i Jornet va fotografiar tot tipus d’esdeveniments esportius a la ciutat,
majoritàriament durant els anys 50 i 60 del segle XX. Biarnés, fotoperiodista esportiu,
havia treballat per al Diari de Terrassa, Mundo Deportivo i altres diaris esportius de
l’època. L’acte, al que també assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores, tindrà lloc a
la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.00 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. És l’inici del camí de la
orientació professional, es tracta de donar a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme, per tal que es pugui triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”: grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 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 2 (c/ Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “La dieta espiritual” de Francesc
Miralles, a càrrec de Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitat del Servei d’Educació: BaumannLab - Laboratori de Creació Jove. “Taller
d’Arduino: Prototips”. Arduino és una plataforma que permet desenvolupar els
nostres propis projectes electrònics i construir prototips complexes de hardware i
software en qualsevol disciplina sense gairebé coneixements previs, i crear-los de
forma àgil, ràpida i barata. A la BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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