Agenda

Dissabte, 16 de gener

AGENDA
A les 17 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà al 2n Festival Benèfic “El Sueño de
Aarón”, els beneficis del qual es destinaran a lluitar contra l’Atròfia Muscular Espinal,
una malaltia degenerativa. El Festival, organitzat per l’Escola de Ball de Rosi Ugal,
comptarà amb l’actuació de diversos artistes, tindrà lloc a l’Auditori Municipal (c/ de
Miquel Vives, 2).
A les 17.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de bàsquet corresponent a la
categoria Campionat de Catalunya Primera Categoria Masculina, que enfrontarà el
CB Sant Pere Solmania amb el Nou Bàsquet Olesa A. El partit es disputarà a la pista
del CB Sant Pere Solmania (c/ Major de Sant Pere, 63).
A les 18 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la conferència “Experiencias del
Centre Educativo CER de Cochabamba en Bolivia”, a càrrec de Massimo Cassari.
L’acte, organitzat pel Grup de Solidaritat Óscar Romero de la Parròquia de Sant
Llorenç, tindrà lloc a la Biblioteca Municipal del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
197).
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A les 18.30 h
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
representació benèfica de l’obra teatral “La princesa encantada”, a càrrec de la
companyia de teatre Sol Solet. El diner de les entrades es destinarà als projectes
alimentaris, de sanitat i educació de l’associació Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna.
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 22.30 h:
La regidora de Seguretat, Maruja Rambla, i el regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran
a la presentació de l’equip Ègara Cops Walkers, format per policies municipals de
Terrassa, que participarà a la cursa Oxfam Intermón Trailwalker, de 100 km, per
aconseguir donatius que l’equip destinarà a Oxfam Intermón, Todos con Max i Aleix
contra la histiocitosis, i l’Associació Sanfilippo Barcelona. La presentació tindrà lloc a
la discoteca Goodlife (c/ de Josep Tapioles, 75).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi
lingüístic”. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Un home que se’n va”, de Vicenç
Villatoro. A càrrec de Vicenç Villatoro i Xavier Sarrahima. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs de Cultura i Llengua Iberes: “Arqueologia: El món
funerari iber i laietà”. A càrrec de Joaquim Garcia i Dolors Zamora. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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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AGENDA
A les 12 h:
La tinenta d’alcalde, Rosa Maria Ribera, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
inauguració de l’exposició “Tot plegat”. Aquesta mostra que acollirà el Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) pretén posar de relleu el valor
documental dels arxius industrials tèxtils: dissenys originals, mostraris, fitxes
tècniques, etc. A través d’aquests materials es pot conèixer de manera precisa el
desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i
econòmic. I, alhora, fer incidència en el fet que la indústria tèxtil continua formant
part del nostre sector productiu encara que, sovint, ens passi desapercebuda.
L’exposició, organitzada i produïda pel Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a
Catalunya amb el suport de la Diputació de Barcelona, està comissariada per James
Douet en coordinació amb Neus Ribas, directora del Museu de la Punta d’Arenys de
Mar; Eulàlia Morral, directora-gerent del CDMT; i Assumpta Dangla, tècnica del
Museu de l’Estampació de Premià. La museografia és de Santi Artigas. Hi
col·laboren diverses empreses del sector tèxtil-moda, i la Confederació de la
Indústria Tèxtil Texfor. Es podrà visitar a la 2a planta del CDMT fins el 10 de juliol.
L’acte tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit d’handbol corresponent a la
categoria Primera Catalana Sènior Masculina que enfrontarà l’Handbol Terrassa i
l’OAR Gràcia Sabadell B. El partit es disputarà a la Zona Esportiva Municipal de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de bàsquet corresponent a la
categoria Copa Catalunya Masculina, que enfrontarà el CN Terrassa amb el Mataró
– Feimat. El partit es disputarà al poliesportiu Centre d’Esports Bonaire (c/ de
Sabadell, s/n).
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. “Esfilagarsats”, mostra de
l’artista contemporània Katy Pastor, formada en diverses tècniques a l’Escola d’Arts i
Oficis de Barcelona (Espai Zero). 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).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Una giornata particolare”, d’Ettore Scola.
Una producció de La Perla 29, dirigida per Oriol Broggi. Interpretada per Clara
Segura, Pablo Derqui i Rosa Gàmiz. Al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramanet, Núria Parlón, per tractar assumptes comuns als dos municipis,
especialment relacionats amb l’àmbit de l’habitatge. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà a la
jornada “Promovent la convivència veïnal als municipis”, organitzada per la Diputació
de Barcelona. La jornada, que inclourà diverses conferències, ponències i una taula
rodona a càrrec d’experts en la matèria, tindrà lloc a l’Espai Francesca Bonnemaison
(c/ de Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h i a les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0. - Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
som, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l'entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. En aquest espai de
coneixement, s’explicarà quines són les fases d'un procés de selecció i es practicarà
l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan orientats a esbrinar quina és la
candidatura més adequada per formar part d'un equip de treball determinat en una
empresa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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).
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 17.30 h:
Nascuts per llegir: “La rateta que llegia a l’escaleta”. Activitat per a infants de 24 a 36
mesos. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Story Time”, a càrrec de Tweed
Idiomes. Per a infants a partir de 16 anys. 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).
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