Dissabte 7 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets
Civils, Lluïsa Melgares, assistirà a la Trobada de Pregàries “Religions per la pau”,
que es fa coincidint amb la “Setmana de l’Harmonia Interconfessional”. L’acte, que
comptarà amb una actuació d’orgue a càrrec de Jordi Figueres, l’organitza el Consell
Interreligiós de Terrassa a la Parròquia de la Sagrada Família de Terrassa (c/ de
Faraday, 108).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà,
per delegació de l’alcalde, a l’esmorzar convocat per GREINTEC amb motiu de la
festivitat de la Candelera, patrona de l’Associació Professional d’Empresaris
d’Electricitat, Fontaneria, Gas Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca
(GREINTEC). L’acte tindrà lloc al Centre Esportiu Jabac Can Jofresa (c/ de
Badalona, s/n).
A les 17.30 i a les 21.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a les
representacions teatrals de l’obra “Mamma Mía”, organitzades per l’Associació
Amics de FUNDASE, entitat que recapta els ajuts i subvencions per poder sufragar
la major part dels projectes i actuacions de l’ONG FUNDASE que centra els seus
projecte de cooperació a El Alto (Bolivia). Les representacions tindran lloc a la Sala
Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
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A les 19 h:
El regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez, assistirà, per delegació de l’alcalde, a
la representació de l’obra de teatre “Amb l’aigua al coll”, a càrrec de l’Associació
Desocupats Actius Garrotxa 40. L’acte, organitzat pel Col·lectiu d’Aturats + 50 de
Terrassa, tindrà lloc a l’Escola Joan XXIII (c/ de Joan XXIII, 27).
A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a l’aperitiu de celebració de les Festes Patronals de San Sebastián
de Fiñana, organitzat per la Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de
Salamanca, 35).
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 10.15 h:
Activitats de Terrassa Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. La visita inclou una visita de la Masia Freixa, de la Casa Museu Alegre
de Sagrera, del Mercat de la Independència i del mNACTEC. El lloc de trobada serà
a l’Oficina de Turisme municipal (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita a l’exposició: “Menús de guerra: cuina
d’avantguarda i supervivència” i “Itinerari de la guerra civil a Terrassa”. El lloc de
trobada serà el Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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Diumenge, 8 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a la Missa cantada pel Coro Rociero de la Hermandad de la Virgen
del Rocío de Terrassa, amb motiu de les Festes Patronals de San Sebastián de
Fiñana i a la posterior Processó dels sants Antón i Sebastià, organitzada per la
Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torre-sana (c/ d’Astúries, 51).
A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà al dinar de celebració de les Festes Patronals de San Sebastián de
Fiñana, organitzat per la Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana de
Terrassa. L’acte, al que també assistirà l’alcalde de Fiñana, Rafael Montes, tindrà
lloc al Restaurant Imperial (crta. de Matadepera, 66).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la presentació dels equips de la Penya
Ciclista Nicky’s de Competició, Fèmines, Cadets i Júniors de Ciclisme de la
temporada 2015, que tindrà lloc al Restaurant Prèmiere (ctra BV 1274, km 1, Parc
Audiovisual de Catalunya).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a la representació de l’obra “L’última trobada”, de Christopher
Hampton, basada en la novel·la de Sándor Marai. Aquesta producció del Teatre
Romea i Faig Productions, versionada i dirigida per Abel Folk, forma part de la
Temporada d’arts escèniques a Terrassa. L’obra es representarà al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Cicle “Viu en directe... el
Modernisme a Terrassa”. “Els secrets familiars que amaguen els teixits”. Uns teixits
inacabats dissenyats per Gaspar Homar. Una família benestant, els Tayà, que viu un
drama fa cent anys… A partir de la relació entre l’artista i aquesta família viureu una
experiència peculiar que us permetrà conèixer aspectes íntims del Modernisme tèxtil
català. Entendreu també com es treballa amb el patrimoni tèxtil al CDMT, plantejant i
resolent hipòtesis, coneixent espais i peces poc mostrats i practicant algunes de les
tasques científiques que s’hi realitzen. L’activitat tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 20 h:
Temporada Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de The Mamzelles. Inclòs
dins de la Temporada de Música Moderna organitzada pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu,
24).
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Dilluns, 9 de febrer

AGENDA
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega, rebrà una delegació de la junta directiva del
Club Ferroviari de Terrassa, encapçalada pel seu president, Josep Miquel Bonet,
que li presentarà l’entitat i li comentarà aspectes relatius al circuit ferroviari del parc
de Vallparadís. El Club Ferroviari de Terrassa – Associació Egarenca d’Amics del
Ferrocarril, entitat nascuda l’any 1981, agrupa les persones interessades en el
ferrocarril, ja sigui a escala natural o reduïda. Promou la divulgació històrica i tècnica
del ferrocarril i fomenta entre la ciutadania l’ús i interès pel ferrocarril. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà el grup terrassenc de flamenc i fusió Desaires que li presentaran el
seu darrer treball discogràfic. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Acceleració en Òrbita: Taller: “Les palanques de creixement empresarial”. Exposició
de les principals palanques de creixement i identificació de les potencialitats clau de
les empreses participants. Activitat organitzada pel Servei d’Innovació, Recerca i
Desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Sala d’Actes del
Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis, Edifici Vapor Gran).
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A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que realitzem de les
nostres competències personals i les nostres potencialitats. Es vol aprofundir en
aspectes com la definició de màrqueting personal, perquè és important i què és la
marca personal. Centrat en el tret diferencial, en la importància de la imatge i en les
estratègies per fer-nos visibles mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting. Tindrà
lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats del Districte Jove: #+KCine!, taller per a joves. Activitat organitzada per
BCT Xarxa i Baumann Oficina Jove. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: El gust per llegir, activitat per a infants a càrrec de Teresa
Martí. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: Grups de conversa en català, a càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, i Veu Pròpia. A la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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