Dissabte 28 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional; Teresa Casals; de la regidora del Districte 5, Eva Herrero;
i de representants dels Grups Municipals; presidirà l’acte d’inauguració de la plaça
de Vicenç Ferrer, entre els carrers de Catalunya i de Mossèn Pursals, al barri de
Sant Pere. En l’acte també hi participaran Anna Ferrer, presidenta de la Fundació
Vicenç Ferrer, i Rosa Barba, representant de la Fundació Vicenç Ferrer a Terrassa.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de representants dels Grups
Municipals, assistirà a l’Ofrena Floral amb motiu del Dia d’Andalusia que tindrà lloc a
la plaça d’Andalusia. L’acte comptarà amb la interpretació dels himnes de Catalunya
i Andalusia, a càrrec de la Banda de Música de San José de Abrucena de Terrassa i
amb l’actuació prèvia dels quadres de ball Antología i Candela, del Centro Andaluz
de Nueva Carteya. També es cantarà una Salve en record dels andalusos que ens
han deixat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.45 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a la VIII Jornada de la Relativitat. Aquesta jornada de divulgació de la Relativitat i de
la figura d'Einsten ofereix una sèrie de ponències que posen a l’abast dels assistents
el coneixement sobre aquest tema. Organitzada per l’Agrupació Astronòmica de
Terrassa i Planeta DaVinci amb la col·laboració del Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement de l’Ajuntament, la jornada se celebra al mes de febrer coincidint amb
la visita que a l’any 1923 va fer l’Einstein a la nostra ciutat i a les Esglésies de Sant
Pere. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom,
1). Posteriorment, a les 11 h, el regidor de Societat del Coneixement i Universitat
presidirà l’acte d’homenatge que la ciutat de Terrassa ret al físic Albert Einstein en el
marc d’aquestes jornades. En aquest acte es descobrirà una placa commemorativa
a la façana de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET), concretament a la cantonada
dels carrers de Colom i de Miquel Vives. En aquest acte intervindran també el
director de l’EET, Xavier Cañavate, i el director de les jornades, Josep Triginer.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, visitarà la
fira Fora Stocks organitzada per l’associació de comerciants Terrassa Centre. La fira
se celebrarà de 10 a 21 h a la plaça Vella.
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, i la regidora del
Districte 4, Josefina Soler, assistiran al Concert Solidari en benefici dels Microcrèdits
Solidaris per l’Àfrica Terrassa. El concert, amb la col·laboració de Terrassa Solidària,
l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona, comptarà amb les actuacions
del Duo Madserrof, Anthony i Sa Parranda. Tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell
(pl. del Tint, 4).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de l’exposició de
fotografies de Josep Maria Albero que tindrà lloc fins al 18 d’abril a l’Estudi Tigomigo
(c/ del Viveret, 17).

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 20 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà, per delegació de l’alcalde, al
concert del guitarrista Paquillo García Moreno en homenatge a Paco de Lucía
organitzat per la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa amb motiu
de la celebració del Dia d’Andalusia. El concert, que forma part del cicle Terrassa
Música Moderna impulsat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament, tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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 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. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Curs d’indumentària
modernista. El CDMT dóna la oportunitat d’assistir al Curs d’indumentària
modernista que permet endinsar-se en l’estètica de l’època amb l’objectiu de
confeccionar un vestit o un conjunt el més fidel possible. El curs està dirigit per la
professora Rosa Rubio, experta modista i col·laboradora habitual del CDMT. Durant
les sessions, ella va guiant en el disseny, patronatge i confecció d’un vestit totalment
personalitzat així com en l’elaboració dels complements més adients en cada cas. La
primera classe es dedica a la presentació del curs, l’època, l’estil i a parlar del
disseny de cada vestit, els materials i les mides. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 19.30 h:
Activitats del Bau House: Projecció: “20.000 days on earth”. Al Bau House (av. de
Jacquard, 1).
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A les 22.30 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Bigott, que presenta el seu nou treball
discogràfic: “Pavement Tree”. Cicle organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa. A la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).

Diumenge, 1 de març

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor Pedro Domínguez, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Missa Rociera,
cantada per l’Associació Rociera Andalusa “Voces del Camino”, dins dels actes de
celebració del Dia d’Andalusia organitzats per la Coordinadora d’Entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa (CECAT). Tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit de
Terrassa (c/ de l’Església, 1).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistiran a la representació de
l’obra “La ratonera”, d’Agatha Christie, dirigida per Víctor Conde. La funció forma part
de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa, organitzada pel CAET. L’obra es
representarà al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, al partit de
Lliga corresponent a la 26a Jornada del Campionat de Futbol de Tercera Divisió que
enfrontarà el Terrassa FC i l’AEC Manlleu. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de
Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: “Marroc: colors del desert”.
Visita infantil i contacontes. Al 2015, el cicle Diumenges al Museu es renova per
oferir un altre format d’activitats mensuals gratuïtes que tindran com a eix central les
diverses exposicions temporals que el CDMT acollirà al llarg de l’any. Les activitats
del primer diumenge de mes, com sempre, estan dirigides a famílies amb nens i
nenes que vulguin gaudir d’una estona d’oci enriquidor i creatiu en un entorn cultural
on el protagonista és el teixit. En aquesta sessió, podran conèixer millor l’exposició
“Marroc: colors del desert” i gaudir de la narració d’un conte d’origen africà amb una
sorpresa final. Per a nens i nenes de 4 a 10 anys. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Xerrada: “En clau medieval.
Lectures tèxtils. EI II Cicle de Cultura Medieval de Terrassa vol donar a conèixer tota
la riquesa i diversitat d’aquest període històric, que abasta del segle IV al segle XV.
Dins d’aquest Cicle, el CDMT hi participa amb una primera activitat en forma de
xerrada sobre teixits medievals. Per què podem dir que un teixit és medieval? Com
concretem la seva cronologia? Quines pistes ens aporta la peça per si mateixa? I si
és una falsificació, també ho podem saber? Aquestes qüestions i d’altres que es
presentin seran resoltes per la documentalista del CDMT, Sílvia Saladrigas, en una
sessió on el teixit medieval prendrà tot el protagonisme. Al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert del veterà cantautor extremeny Pablo Guerrero.
Concert organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa en
col·laboració amb Barnasants. A la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 2 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el president de la Cecot, Antoni Abad; el
president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Marià Galí; el secretari
general de CCOO del Vallès Occidental, Enrique Rodríguez; i el secretari general de
l’UGT del Vallès Occidental, Josep Santcristòfol; signaran l’Acord per a la Promoció
Industrial de Terrassa. L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i el regidor d’Ocupació, José Manuel
Jiménez, tindrà lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
cinefòrum on es projectarà el documental “Historias para contar”, a càrrec del
Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Activitat organitzada amb el suport de Terrassa
Solidària i del Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament. L’acte tindrà lloc a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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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).
A les 18.45 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Taller: “Estalviem a casa”. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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