Agenda

Dissabte, 21 de gener

AGENDA
A les 17 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al 1r event
commemoratiu sobre la figura del Profeta de l’Islam i els seus valors humanístics,
organitzat per la Comunitat Islàmica Attawasol de Terrassa. L’acte tindrà lloc al
Cente Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 20 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
participarà en la Nit del Voluntariat Terrassa 2017 que tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1). L’acte comptarà amb la intervenció d’Òscar
Camps, Català de l’Any 2016 i president de l’ONG Activa Open Arms i amb una
Dinàmica d’Entitats de Voluntariat. L’acte està organitzat per la Coordinadora de
Voluntariat d’Entitats Terrassenques amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa.
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).
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A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Inclou visita guiada i entrada a la Seu d’Ègara. Tindrà lloc a la 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).

Diumenge, 22 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor d’Esports, Dani
Nart; donarà el tret de sortida de la 18a Mitja Marató Ciutat de Terrassa, organitzada
per l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa. La sortida tindrà lloc al passeig del
Vint-i-dos de Juliol a l’alçada del carrer de Salmerón. Posteriorment, a les 10.15 h,
l’alcalde donarà el tret de sortida de l’12a edició de la cursa de 5 km Santi Centelles.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor d’Esports, Dani
Nart; lliurarà els premis als primers classificats de cada categoria de la 18a Mitja
Marató Ciutat de Terrassa i de l’12a cursa Santi Centelles. El lliurament es farà al
Pla de la Font de l’Apotecari amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13.15 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado;
assistirà a la Final Masculina del Campionat de Catalunya de Primera de Hockey
Sala. Posteriorment, a les 14.10 h, participarà en la cerimònia de lliurament de
premis de la Final Masculina i de la Final Femenina. La final i el lliurament de premis
tindrà lloc al Pavelló del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració del 43è Premi Ciutat de
Terrassa de Teatre, organitzat pel Casal de Sant Pere. La representació inaugural
anirà a càrrec de Guspira Teatre, de Cassà de la Selva, que posarà en escena l’obra
“Torna-la a tocar Sam”, de Woody Allen. El 43è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre
presentarà 12 espectacles, dos fora de concurs, entre el 22 de gener i el 9 d’abril. La
representació tindrà lloc a la Sala Crespi (c/ Major de Sant Pere, 59).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Darrer
dia per visitar “Teixits artísthics. Retrats singulars”. Visita comentada gratuïta. El
CDMT obre les seves portes de forma gratuïta tots els diumenges per facilitar l’accés
a les diverses exposicions programades. A banda de la “Sala del procés tèxtil”,
actualment es poden visitar les següents mostres: “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 es poden veure 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. (1a planta). “Teixits artístichs, retrats singulars”, on s’exhibeixen més
de 90 teixits ben especials datats des del 1862 fins a l’actualitat. Es tracta de teixits
figuratius amb retrats de personatges o escenes, treballats en telers amb sistema
jacquard i de tal realisme que es confonen amb fotografies o gravats. Són producte
de la unió del saber tecnològic i l’habilitat artística del dibuixant i del teixidor. (2a
planta). Com a cloenda d’aquesta mostra, la visita comentada serà a càrrec de la
directora del CDMT, Sílvia Carbonell. 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): Teatre infantil: “La rínxols d’or. Un
somni és”, a càrrec de la companyia Flic Flac, amb la col·laboració de la Xarxa de
Terrassa. Una producció de Tutatis. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall,
2).

Dilluns, 23 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16) el primer nadó de l’any nascut a Terrassa, Martina Garcia, i als seus pares.
Martina Garcia va néixer a les 12 i 2 minuts de la mitjanit del dia 1 de gener del 2017
a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
presentarà la 3a xerrada de les Jornades Ciutadanes 2016-17 “Cap a la reforma
horària”, impulsades pel Programa Usos del Temps de l’Ajuntament de Terrassa. La
xerrada “Salut i microbiologia” anirà a càrrec de Trinitat Cambras, doctora en
Farmàcia i professora titular de Fisiologia de la Universitat de Barcelona. L’acte
tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà una roda de premsa per presentar la
Temporada de Música gener-juny 2017 de l’Auditori Municipal de Terrassa. A l’acte,
que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16) intervindran també representants d’entitats i col·lectius que
participen a la programació: Orquestra de Cambra Terrassa 48, Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa, Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa,
Terrassa Ciutat Coral i Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Al final de la roda de
premsa hi haurà una audició de guitarra a càrrec de Rafa Tomay, professor de
guitarra de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa i de Nahum
Tapia, alumne de guitarra de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa. La nova temporada de l’Auditori Municipal inclourà 43 espectacles entre el
22 de gener i el 25 de juny.
ALTRES ACTIVITATS
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).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Pors o fòbies?”, a càrrec de Roser Adell,
psicòloga actiuhumà. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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