Agenda

Dissabte, 14 de gener

AGENDA
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle de dansa familiar “El
Trencanous”, a càrrec del Centre de Dansa de Catalunya. L’espectacle, dins de la
34a Temporada BBVA de Dansa, inclou intervencions d’actors i actrius que faciliten
la lectura del conte amb l’ús de projeccions digitals. Basat en un relat d’Alexandre
Dumas, el ballet “El Trencanous”, de Piort Hitx Txaikovski, està inspirat en un conte
fantàstic d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. L’espectacle es podrà veure al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de voleibol corresponent a la Lliga
Catalana que enfrontarà els equips sènior masculí Club Voleibol Terrassa i Panteres
Grogues. El partit es disputarà al Pavelló del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
“Retrospectiva del Suri Floreal Suriguera”. L’exposició es podrà veure a la Sala
Joaquim Cardellach d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2) fins al
dia 2 de febrer.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: “Taller d’intercanvi lingüístic”, a càrrec d’Aprenem
Terrassa. Tallers basats en l’intercanvi lingüístic. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Pinzellades Modernistes”. Inclou
visita guiada a la Masia Freixa i recorregut per edificis modernistes. Tindrà lloc al
Museu de Terrassa – Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del
Rector Homs, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
L’hora del conte: “Contes amb la Rosa”, a càrrec de Rosa Fité. Activitat adreçada a
infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 12 h:
Nascuts per llegir: Xerrada: “L’educació més natural. Dels 0 als 3 anys, una altra
visió educativa”, a càrrec de l’Escola Bressol El Grimm. Xerrada sobre com treballar
aquesta etapa, des de la visió dels infants, per tal de reforçar la relació afectiva amb
ells i entendre molt millor el que necessiten, sobretot a nivell emocional. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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Diumenge, 15 de gener

AGENDA
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Jornada Benèfica “World Dwarf
Games”, organitzada per l’associació Sports PTB, nascuda per fomentar l’esport a
tots els nivells per a persones de talla baixa. La jornada, inclusiva conjunta amb la 4a
Etapa del Circuit Català de Trofeus de Natació Màsters – IV Trofeu Federació, tindrà
lloc al Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la primera part del partit de futbol,
corresponent al Grup 2n de la categoria Primera Catalana Senior Femení, que
enfrontarà els equips Manu Lanzarote CF i EF Montcada. El partit es disputarà al
Camp de Futbol del Complex Esportiu Municipal del Districte 2 (av. del Vallès, 522).
A les 17.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al derbi de bàsquet local de la categoria
Copa Catalunya Femenina que enfrontarà els equips JET – QSport i Club Natació
Terrassa A que tindrà lloc al Poliesportiu Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita: “El Nu vist pels seus artistes”. Visita
comentada a l’exposició temporal de llarga durada per part d’alguns artistes que
tenen obra exposada i que permetrà dur a terme reflexions de les seves creacions
relacionades amb la temàtica del nu. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Castell
Cartoixa Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
De 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Secrets
de Museu: un recorregut per l’interior del CDMT”. Secrets de Museu és un itinerari
guiat pels espais menys coneguts del CDMT, les seves reserves. En aquesta
activitat es visiten tres dels vuit espais que estan habilitats com a reserves
museogràfiques. En ells, els visitants poden veure indumentària i complements
històrics dels segles XVIII, XIX i XX, de forma directa i sense vitrines. Durant aquesta
visita es poden descobrir també algunes de les tasques de conservació i
emmagatzematge del patrimoni tèxtil que es desenvolupen quotidianament al CDMT.
Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).

Dilluns, 16 de gener
AGENDA
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (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”, a càrrec del Club
Social Ègara. 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, el club de lectura està obert a totes les persones interessades en
treballar i gaudir de la lectura. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprèn a fer servir l’APP de les biblioteques i l’e-Biblio”, a
càrrec d’Omar Hsanou Mayo. Sessió de formació informàtica per aprendre a utilitzar
l’aplicació del carnet de biblioteques i l’e-biblio, el servei de préstec de llibres
electrònics. Activitat adreçada a infants de vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per Llegir: “Samfaina de contes”, a càrrec d’explica’m un conte. Activitat
adreçada a famílies amb infants d’un a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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