Agenda

Dissabte, 28 de gener

AGENDA
A les 16.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de rugby femení de Segona
Catalana que enfrontarà els equips Sabadell RC/Santa Coloma RC i CR Carboners
de Terrassa. El partit es disputarà al Camp de la Roureda (c/ de Rialb, 33, Sabadell).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
“#Permutacions”, de l’artista terrassenca Anna Taratiel. “#Permutacions” es planteja
com la consumació de les estratègies que han anat configurant el cos del treball
d'Anna Taratiel / OVNI. Una síntesi que pren forma mitjançant la rotació de materials,
productes, agents i residus que caracteritza la seva pràctica. Creant des de la idea
d'allò públic es planteja un escenari orgànic amb nivells diferents de participació que
inclouen l'obra de l'artista, intervencions d'artistes convidats i l'aportació activa del
visitant tant a l'espai com a través de xarxes socials. A l’exposició, produïda per
Terrassa Arts Visuals, i comissariada per Àlex Brahim, hi participen els artistes
convidats: Morcky , Roger Abella (Runchalla Harvest), Zosen, Xavier González,
Nuria Mora, Sergi Botella, Loloy Sosaku, Clelia Zida (Kléo Partay), Josep Vila
Capdevila (Aparentment) i Majara Colective. L’exposició es podrà veure a la Sala
Muncunill (pl. Didó, 3) del 28 de gener al 2 d’abril.
.
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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 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Un tastet pel modernisme industrial
terrassenc” Inclou visita guiada i entrades a la Masia Freixa, la Casa Museu Alegre
de Sagrera i el mNACTEC. Tindrà lloc a l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 29 de gener

AGENDA
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Oques
cretines”, dins de la Temporada municipal d’arts escèniques de Terrassa de gener a
juny de 2017. “Oques cretines” és un cabaret a partir de fragments de textos de Karl
Valentin traduïts per Feliu formosa. L’obra és una producció de Mola Produccions i
Taganrog Teatre, dirigida per Lluïsa Mallol i interpretada per Ferran Castells, Josep
Maria Mas i Blanca Pàmpols. La representació tindrà lloc a la Sala Maria Plans (c/ de
Gaudí, s/n).
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A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació del disc “Los pies en el
suelo”, de l’artista terrassenc Beto. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, 24).
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
presentació al Vallès Occidental de la Campanya “Casa nostra, casa vostra” que
tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15). “Casa nostra, casa vostra” és una
campanya impulsada per persones independents que treballen en el món de la
comunicació i que va coincidir als camps de refugiats de la frontera de Grècia amb
Macedònia fent-hi projectes professionals o de voluntariat. El seu objectiu és el
d’impulsar l’acolliment de les persones que fugen de les guerres, de la fam, de la
persecució política, per motius d’orientació sexual o per les seves creences.
ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 14 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): 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 pot visitar la següent mostra: “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 (1a
planta). L’entrada és lliure i gratuïta. Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Els
objectes ocults dels Museus”. Una nova edició de l’activitat “Els objectes ocults dels
Museus” per mostrar peces inèdites que es conserven “amagades” als seus
magatzems. En un breu itinerari que anirà de la reserva de la Casa Alegre de
Sagrera als magatzems del CDMT, podreu descobrir objectes fabulosos poc o mai
exposats i que ara veuran la llum durant unes hores. Aquesta visita està centrada en
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entendre com va canviar la societat i les formes de vida al llarg dels períodes del
Barroc i del Neoclàssic. Per fer-ho palès hi trobareu exposat tant objectes quotidians
com artístics ben diversos: des d’una vaixella popular a un conjunt masculí rococó
de casaca, armilla i calçons, passant per un pot de farmàcia, una capçalera de llit,
una moneda o un ventall amb decoració pintada. Al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Visita: “Els objectes ocults dels museus (segles
XVII i XVIII)”. El Museu de Terrassa i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil us
conviden a participar en aquesta visita que us permetrà descobrir alguns dels seus
magatzems museístics. L'objectiu de la visita és mostrar alguns objectes inèdits, poc
o mai exposats, relacionats amb la vida del Barroc i del Neoclassicisme i en els
canvis socials de l'època. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font
Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 30 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, en qualitat de vicepresident, en la
reunió de la Comissió de Modernització, Participació Ciutadana i Qualitat de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). La reunió tindrà lloc a la
Sala Europa de la FEMP (c/ del Nuncio, 8, Madrid).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la
presentació dels treballs finals del Projecte “Terrassa 2050, envelliment i canvi
climàtic” dels estudis de Màster del Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep
Freixa i Argemí, 11). L’Ajuntament va signar un conveni amb el Departament de
Geografia de la UAB, impulsor de l’esmentat màster, per tal de facilitar l’execució
d’aquests treballs d’investigació. El consistori ha aportat als alumnes bases
estadístiques i cartogràfiques per fer la diagnosi de la situació dels barris. De la
mateixa manera, diversos tècnics municipals han col·laborat en el projecte en base
als seus coneixements i la seva experiència. Finalment, l’Ajuntament ha facilitat a
l’alumnat el treball sobre el terreny. Aquesta implicació municipal s’ha orientat de
cara a potenciar l’estudi de la ciutat des d’aquest enfocament múltiple geogràfic,
poblacional i urbanístic.
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte “Nou Model de Governança de
l’Esport Català”, presidit per la consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, Neus Munté. En l’acte intervindran també el secretari general de l’Esport,
Gerard Figueras, i diversos esportistes i representants del sector esportiu català.
L’acte tindrà lloc a l’INEFC Barcelona (av. de l’Estadi, 12-22, Barcelona).
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. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió
dels textos amb les persones vinculades al Club Social que pateixen una malaltia
mental. 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: “L’Elmer presenta... Novetats!”. Si vols saber quins són
els llibres nous que han arribat a la BD3, pots fer-ho un cop al mes de la mà de
l’Elmer l’elefant mascota de la BD3. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares: “El viatge de primària
a secundària”, a càrrec d’Antoni Argent, professor de secundària i coordinador del
projecte educatiu Millorem. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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