Dissabte 7 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al concert de The Gramophone Allstars
Big Band, emmarcat dins del 34è Festival de Jazz de Terrassa. L’actuació tindrà lloc
a la plaça Vella.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà al Mundial de
futbol La Llar – Scala, exhibició de futbol organitzada per l’Escola de Futbol Femení
Scala dins dels actes de la campanya ciutadana impulsada per la regidoria de
Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març “Els temps de les dones. Dia
internacional de les dones”. L’acte tindrà lloc a la Llar Terrassa (av. de l’Abat Marcet,
78).
A les 10.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà a la presentació
del llibre “Canvia de vida, posa’t a córrer”, a càrrec d’Eva Ferrer Vidal-Barraquer,
metgessa especialista. El llibre és una guia per a les persones que comencen a
córrer i també per a aquelles més experimentades que vulguin millorar el seu
rendiment. Activitat organitzada dins dels actes de la campanya ciutadana impulsada
per la regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març “Els temps de les
dones. Dia internacional de les dones”, amb la col·laboració del Servei d’Esports i
del Club Esportiu California Sports. Tindrà lloc al Club Esportiu California Sports (c/
de Lepant, 209).
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A les 14 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a la VII Calçotada Solidària organitzada per l’Associació
Martin Luther King - Acció per la Pau, que tindrà lloc a l’Església Evangèlica Baptista
La Nativitat (c/ del Doctor Cabanes, 18-20).
A les 15 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà, per delegació de
l’alcalde, al Dinar de la Dona Treballadora organitzat pel Centro Cultural Unión
Extremeña de Terrassa per commemorar el Dia Internacional de les Dones. L’acte
tindrà lloc a la Casa d’Andalusia de Terrassa (c/ de Solsona, 39).
A les 16.30 h:
La regidora de Promoció de la Gent gran, Josefina Soler, assistirà a l’actuació del
Xou La Plaga, de l’Associació de Jubilats de Sant Pere Nord. L’acte tindrà lloc al
Casal de Gent Gran Sant Pere Nord (rbla. de Francesc Macià. 257).
A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro; i la regidora de Ciutadania
i Drets Civils, Lluïsa Melgares; assistiran a l’acte en commemoració del Dia
Internacional de les Dones organitzat per l’Associació Intercultural Musulmana de
Terrassa i l’Associació Intercultural Ibn Rochd. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Presentació del projecte Barris Creatius: La BD4 participa del projecte Barris
Creatius, projecte multidisciplinar de difusió de les arts visuals, on un col·lectiu de
persones podran treballar amb un artista local per crear una obra d'art que
posteriorment s'exposarà durant tot el mes de maig a la Casa Soler i Palet. El
projecte es durà a terme els dissabtes al matí dels mesos de març i abril. Els
participants podran treballar amb Kim Amate, il·lustrador i artista professional. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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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 del Servei de Turisme: Ruta turística: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc”. Aquest recorregut proposa viatjar en el temps i conèixer alguns edificis
de gran bellesa arquitectònica i plens de característiques dins del modernisme com
la Masia Freixa, la Casa Alegre de Sagrera, el Mercat de la Independència i el
mNACTEC, entre d’altres. La ruta té una durada de 3 hores i inclou la visita guiada i
les entrades a la Casa Alegre de Sagrera i el mNACTEC. El lloc de trobada serà a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n, Parc de Sant Jordi).
A les 17 h:
Activitats dels Bucs Baumann: Curs d’iniciació de guitarra acústica, a càrrec de Roc
Calvet. Als Bucs Baumann (av. de Jacquard, 1).
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 21 h:
Jazz a prop: Concert de jazz i estàndars: “Honoring my roots”, a càrrec de Violeta
Curry & The Jaume Vilaseca Trio. Cicle organitzat pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l’AV Grups Gibraltar – Plaça de
Lluís Companys i Jazz Terrassa. Al Casal de Can Boada (c/ de Joan d’Àustria, 11).
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A les 22 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert de Jeff Ballard Fairgrounds. Activitat
organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).

Diumenge, 8 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado; i d’altres membres del Consistori; assistirà a les Jornades de Convivència
per celebrar el Dia d’Andalusia a Catalunya organitzades per la Federació d’Entitats
de Cultura Andalusa a Catalunya (FECAC) i la Coordinadora d’Entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa (CECAT). L’acte tindrà lloc a l’àrea de picnic de la Masia Els
Bellots (c/ de la Terra, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, al tradicional aperitiu de celebració del patró dels bombers, Sant Joan de
Déu. L’acte tindrà lloc al Parc de Bombers de Terrassa (av. de Barcelona, 287).
A les 13.30 h:
El regidor del Districte 1, Juan Antonio Gallardo, assistirà a la calçotada de socis i
veïns organitzada per l’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere. Tindrà
lloc a la plaça del Comú.
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A les 13.30 h:
La regidora Teresa Casals assistirà, per delegació de l’alcalde, al Dinar de Germanor
organitzat per l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits que tindrà lloc al Restaurant Milton
Convention (c/ de Sant Cosme, 134).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà, per delegació de l’alcalde, a l’acte
de presentació del primer EP del grup musical local Kinsale: “Odd Stories & Twisted
Minds”. El concert, que comptarà amb les actuacions d’artistes convidats, com el
guitarrista terrassenc Roc Calvet i membres del grup Sense Sal, tindrà lloc al Teatre
de la Santa Creu – Sala Xavi Sallent (c/ de Pere de Fizes, 25).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Entrada lliure al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil, que acull les exposicions: “Retalls d’ahir i d’avui”,
“Marroc: colors del desert”, i “Personnel I”. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Els temps de les dones. Dia internacional de les dones: Activitat teatralitzada:
“Blanca de Centelles”, dins el II Cicle de Cultura Medieval a Terrassa. Activitat
organitzada pel Museu de Terrassa.. Tindrà lloc Castell Cartoixa de Vallparadís (c/
de Salmerón, 17).
A les 12 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert d’Smack Dab. Activitat organitzada amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la plaça de Catalunya.
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques: Programació familiar de La Xarxa de Terrassa: TutTururut la princesa!, de la Cia La Bleda. Al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 12 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: Concert JazzJove Non Stop. Activitat organitzada
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 9 de març

AGENDA
A les 10 h:
Activitats de l’Orbital.40: Taller: “Innovació, estratègia i xarxes”. Taller a càrrec de
Pere Losantos, consultor de la UOC i professor associat de la UPC en l’àrea
d’innovació i emprenedoria, per entendre què és la innovació i quin és el seu valor
estratègic per a l'empresa, i per aprendre a identificar els punts forts i febles de la
nostra estratègia; i dissenyar els elements i processos d'un sistema d'innovació en
Xarxa. Activitat organitzada pel Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40 i la
UPC. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a
planta).
A les 11.30 h:
34è Festival de Jazz de Terrassa: “Un tastet de jazz”, activitat organitzada pel Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa dintre del programa Visquem el Jazz on
participen un total de 1.230 alumnes de cicle superior d’educació primària. A càrrec
del duet format per l’Oriol González, baterista i cantant, i en Federico Mazzanti,
teclista. El repertori simula el d’una banda sencera, però són només dues persones
que fan un taller on s’explica l’evolució del jazz des de l’inici a l’actualitat, barrejantho amb concert i explicacions. En l’activitat, que tindrà lloc a l’Escola La Roda (c/ de
Salmerón, 225-249), hi participaran 21 alumnes d’aquest centre educatiu.
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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 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’informàtica bàsica, orientat a l'aprenentatge de
nocions bàsiques en l'ús de l'ordinador i de navegació per Internet. A la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Terrassa Llegeix. Xerrada amb l’autor Vicenç
Villatoro de la seva obra “Moon River”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.45 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Taller: “Estalviem a casa”. Al
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
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