Agenda

Dissabte, 5 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE

Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà la Fira ReNOVA’t, que tindrà lloc a la
plaça Nova els dies 4, 5 i 6 de desembre, organitzada per l’Associació d’Amics del
Vapor Gran i la Plaça Nova amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inauguració del nou Centre
Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340) i en l’obertura del restaurant El Cultural,
acte que comptarà també amb la participació del conseller de Cultura en funcions,
Ferran Mascarell, i del president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, Ignasi
Cusidó. A l’acte assistiran també el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor de Cultura, Jordi Flores; i la regidora del
Districte 1, Meritxell Lluís.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo, corresponent a la
categoria Divisió d’Honor Femenina, que enfrontarà els equips CN Terrassa i CN
Madrid. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de
l’Abat Marcet, s/n).
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A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo, corresponent a la
categoria Divisió d’Honor Masculina, que enfrontarà els equips CN Terrassa i Quadis
CN Mataró. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av.
de l’Abat Marcet, s/n).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació del ballet “Giselle” a
càrrec del Ballet Bolshoi de Bielorrúsia. La representació, que forma part de la 32a
Temporada BBVa de Dansa es podrà veure al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 320).
A les 23 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà al concert acústic d’Aida Sstrings,
organitzat per la delegació de Terrassa de l’Associació de Diabètics de Catalunya,
amb l’objectiu de recaptar diners destinats a l’edició d’enguany de La Marató de TV3,
dedicada a la diabetis i l’obesitat. L’acte tindrà lloc al Velcro Club (c/ de les
Escaletes, 13).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem”, taller d’intercanvi lingüístic. A càrrec
d’Aprenem Terrassa. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’advent, cada dia una
sorpresa!”. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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Diumenge, 6 de desembre
AGENDA
A les 17 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, visitarà la Fira ReNOVA’t, que tindrà lloc a
la plaça Nova els dies 4, 5 i 6 de desembre, organitzada per l’Associació d’Amics del
Vapor Gran i la Plaça Nova amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la darrera representació de l’obra
“Cansalada cancel·lada”, de Gerard Vázquez, a càrrec del Grup de Teatre d’Amics
de les Arts. La representació tindrà lloc a la sala d’actes d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).

ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (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. Podreu veure les
exposicions: “Retalls d’ahir i d’avui”, 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. “Vestir l’automòbil: els tèxtils
que es mouen amb tu”, mostra que té per objectiu explicar al públic la presència,
importància i tecnologia dels elements tèxtils que intervenen en un cotxe, i remarcar
la recerca permanent que es fa sobre el tema i les empreses que hi treballen. “Ciutat
fabril”, mostra organitzada per professionals i persones usuàries del Centre de Dia
de Salut Mental de Terrassa. L’entrada és lliure i gratuïta i tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Trobada amb el
guia a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament a la Masia Freixa (parc de Sant Jordi - pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).

Dilluns, 7 de desembre

AGENDA
A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, activitat que pretén
fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb les persones
vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Atès que un dels
objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i en la
comunitat, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 17.00 h:
Activitats de la BCT Xarxa: LECXIT: “Projecte per l’aprenentatge i la comprensió
lectora en infants”. Es tracta d’un programa per incrementar l'èxit educatiu dels
infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora, que treballa
de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i
nenes. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’advent, cada dia una
sorpresa!”. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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