Agenda

Dissabte, 9 de gener

AGENDA
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació del ballet “El
Trencanous”, amb música de P.I. Txaikovski, que tindrà lloc al Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). Aquesta adaptació del ballet El Trencanous va
adreçada a un públic familiar: La coreografia va a càrrec de Roser Muñoz i Joan
Boix, interpretada per alumnes del Curs de Formació del Centre de Dansa de
Catalunya. La programació visual és de Matteo Sisti Sette.
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al lliurament de premis i a la inauguració de
l’exposició del IV Concurs de Fotografia Mitja Marató de Terrassa. L’acte tindrà lloc a
la Sala d’Exposicions d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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Diumenge, 10 de gener

AGENDA
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació de la nova temporada del
Club BMX Terrassa. L’acte tindrà lloc al Circuit de BMX de les Arenes (c/ de Reus,
90).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5, que enfrontarà al Terrassa FC i al CE Europa. El
partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració del 42è Premi Ciutat de
Terrassa de Teatre, organitzat pel Casal de Sant Pere. La representació inaugural
anirà a càrrec de l’Associació Teatral El Partiquí, de Barcelona, que posarà en
escena “Mort d’un viajant”, d’Arthur Miller. Aquesta serà la primera representació de
les 11 obres previstes, una de les quals fora de concurs, que es veuran durant cada
diumenge fins al 20 de març a la Sala Crespi (c/ Major de Sant Pere, 59).
Al llarg de la tarda:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Fiesta Guateque 60’ 70’ 80’
organitzada pel Centro Aragonés de Terrassa que tindrà lloc al local de l’entitat (c/
del Doctor Pearson, 139).
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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. “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, 11 de gener

AGENDA
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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A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs intermedi d’informàtica, e-mail i navegació a
internet. A càrrec de Jordi Gómez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 16.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al club social 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 18.30 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 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre meditació: “Medita en cinco pasos –
Mindfulness para gente ocupada”. A càrrec de Guen Kelsang Rabjor, monjo budista.
A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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