Agenda

Dijous, 5 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega; i del regidor de Parcs i Jardins, Pedro
Domínguez; presentarà en roda de premsa el llibre “El jardí de la Masia Freixa. L’art
dels jardins a la Terrassa industrial”, de Maria Mercè Compte, Teresa Garcerán i
Montse Rivero. El llibre ha estat editat per la Institució Catalana d’Estudis Agraris,
filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i el Servei de Gestió de l’Espai Públic de
l’Ajuntament de Terrassa. La roda de premsa tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Turisme i vicepresidenta de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya (XATIC), Teresa Casals, assistirà a la presentació de les activitats que
formen part del Projecte XATIC 2015 i que es portaran a terme a les Biblioteques
Públiques de Catalunya i en d’altres equipaments, com el Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. El
punt de trobada de les persones assistents serà l’Estació d’Autobús d’Igualada (pg.
de Verdaguer, s/n, Igualada). L’acte inclourà una visita al Museu del Tren en
Miniatura RAILHOME – BCN (10.15 h), i al Museu de la Pell d’Igualada (a les 12 h).
Finalitzarà amb un petit refrigeri a la Biblioteca Central d’Igualada a les 13.30 h.
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A les 18 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presidirà el Plenari del Consell de la Formació
Professional de Terrassa on es presentarà l’Informe Anual i el Pla de Treball del
Consell de la Formació Professional de Terrassa per a l’any 2015. L’acte tindrà lloc a
la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega, acompanyat
del regidor de Parcs i Jardins, Pedro Domínguez, inaugurarà la jornada de
presentació del llibre: “El jardí de la Masia Freixa. L’art dels jardins a la Terrassa
industrial”, de Maria Mercè Compte, Teresa Garcerán i Montse Rivero. La jornada
comptarà amb la projecció del documental “La memòria oral de la Masia Freixa”,
amb la intervenció de les autores del llibre, i amb una taula rodona a càrrec de Mireia
Freixa, catedràtica d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona i membre del Grup
de Recerca en Història de l’Art i Disseny Contemporani GRACMON; Jordi Cartañá,
biòleg, doctor en Geografia Humana i director de l’Escola de Jardineria Rubió i
Tudurí; Jordi Chueca, cap del Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de
Terrassa; i Nati Pajares, llicenciada en Ciències ambientals i enginyera agrícola, cap
de la Secció de Parcs i Jardins, de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
“Com tramitar factures electròniques a l’Ajuntament de Terrassa”: Xerrada adreçada
a empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures, ofertes i pressupostos a l’Ajuntament en format electrònic, ja que és
obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa, organitzada
per l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament, tindrà lloc a la sala d’actes del
Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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).
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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). Espai de conversa de
català inicial conduït per persones voluntàries amb l'objectiu que els aprenents
obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient capacitat per usar
expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de proximitat. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Els dijous en
obert. Accés gratuït al públic general a les exposicions temporals, la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui, a la Sala del procés tèxtil i possibilitat de visita
comentada gratuïta a l’exposició “Marroc: colors del desert”. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 16.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Curs d’indumentària
modernista. El CDMT dóna l’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. En aquesta segona
classe s’inicia el procés de treball amb els patrons i s’aprofundeix en el tipus de
teixits que s’han d’utilitzar. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tea3. Taller de teatre infantil. Adreçat a infants de 9 a 14
anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats dels Bucs Baumann: Curs d’iniciació al cant, a càrrec de Marta Riba. Als
Bucs Baumann (av. de Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: Activity English. Activitat de suport als
deures en anglès a càrrec d’una persona voluntària. Per a infants de 7 a 10 anys. A
la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”. Activitat recomanada per a
infants de 3 a 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Els temps de les dones. Dia internacional de les dones: Xerrada: “Dones, temps i
treball”, a càrrec d’Alba Garcia, de la Delegació de Terrassa de Comissions Obreres.
A la seu de CCOO (c/ de la Unió, 23).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares. “Del què no es
parla a casa”, a càrrec de Mercè Gómez, formadora en habilitats socials i educatives
d’Educaweb. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient: Taller: “Estalviem a casa”. Al Centre Cívic
Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 19.30 h:
Activitats de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa: Xerrada del Departament
d’Espais EfÍmers: “Glòries efímeres”, a càrrec de Dani Freixes, de Varis Arquitectes.
Dani Freixes, arquitecte, dissenyador, professor, mestre i mag de la llum, és el “alma
mater” de l’estudi d’arquitectura Varis Arquitectes, constituït també per Eulàlia
González i Vicenç Bou. Guanyadors de nombrosos premis d’arquitectura,
interiorisme i disseny al llarg de la seva extensa carrera, destaquen per la seva
actitud desenfadada davant la complicada tasca de fabricar arquitectura. Els seus
projectes son sovint com a sofisticats trucs de màgia que produeixen un efecte de
sorpresa i intriga aguditzant l’enginy de qui els experimenta. L’acte tindrà lloc a l’Aula
1 de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa (Edifici Vapor Universitari, c/ de
Colom, 114).
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A les 19.45 h:
Activitats dels BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Sessió al Hacklab:
Iniciació al Lego Mindstorms. El Hacklab és una comunitat oberta de gent amb
interessos en ciència, robòtica, noves tecnologies i arts digitals o electròniques on
poder aprendre i socialitzar sabers i coneixements. Està dirigit a persones de
diferents àmbits, coneixements, edats, inquietuds, nivell social i econòmic,
disciplines (art, informàtica, robòtica, programació, disseny, arquitectura, etc.) que
vulguin desenvolupar alguna idea o producte, ja sigui individual o en grup i aprendre
entre iguals. Activitat programada per Fernando Hernández i Josep Dalmau,
professors de tecnologia de l’Institut Torre del Palau. Al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).
A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert de Ginger Baker’s Jazz Confusion. A la
Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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