Agenda

Dissabte, 2 de gener

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Torneig de Reis Ciutat de Terrassa de
futbol, que comptarà amb la participació dels clubs locals Unió Futbol Base Jabac i
Terrassa, CP San Cristobal i CF Sant Pere Nord. L’objectiu de la jornada és recollir
joguines per a la Creu Roja. Tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Ca
n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 2on Torneig Benèfic Petits Somnis,
organitzat per pares i mares d’un grup de jugadors del CD Can Parellada. El torneig
se celebrarà de les 9.30 a les 18 h al Camp Municipal de Futbol de Can Parellada (c.
d’Amèrica, s/n).
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la projecció de la pel·lícula Els mínions
en català, una sessió dedicada als infants i al públic familiar, que tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c. de Sant Pere, 9).
A les 17 h:
El president del Districte 4, Amadeu Aguado, participarà a l’acte de benvinguda al
Patge Xiu-Xiu que tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel
Sallent, 55). El Patge Xiu-Xiu rebrà als infants, recollirà les seves cartes i escoltarà
els seus desitjos per a la nit màgica del 5 de gener.
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A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, passarà pel 16è Torneig de Reis de Bàsquet de
Base que organitza el Club Natació Terrassa els dies 2 i 3 de gener al Pavelló del
Pla del Bon Aire (c. de Sabadell, s/n).

ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 3 de gener

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels 21 equips del Terrassa
FC. Posteriorment, se celebrarà el partit entre el Terrassa FC i la UE Prat de la
Tercera Divisió. La presentació tindrà lloc a l’Estadi Olímpic Municipal de Terrassa
(c. dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 16è Torneig de Reis de Bàsquet de Base
que organitza el Club Natació Terrassa al Pavelló del Pla del Bon Aire (c. de
Sabadell, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle Dit i Fet, la proposta que
fa l’associació de circ ‘Tub d’Assaig 7.70’ dins del 9è Circ de l’any. Dit i Fet és una
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producció nascuda del procés creatiu que ha tingut lloc durant una setmana al
Centre d'Arts del Circ Rogelio Rivel de Barcelona. L’espectacle tindrà lloc al Centre
Cultural de Terrassa (Rambla d’Ègara, 340).

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. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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, 4 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
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L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
rebrà a representants de la nova entitat esportiva Nem Ràpid Running Club, que
reuneix a un grup d’atletes de la ciutat i voltants que s’han unit per córrer amb el
mateix nom. La trobada tindrà lloc a la Seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Per Nadal, un regal del Museu: “Nadal en dijous:
crema l’arada i ven els bous! Decoracions de Nadal”. Activitat per a infants de 4 a 12
anys. Al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c. de la Font Vella, 29).
A les 10.45 h:
Terrassa fa Nadal: Visita del Patge Xiu-Xiu a Canal Terrassa. L’emissari reial recollirà
les cartes dels nens i les nenes que visitaran els estudis de la televisió municipal (pl.
de la Farinera, 5).
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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