Agenda

Dissabte, 4 de febrer

AGENDA
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, visitaran la Fira de Nuvis del Vallès Expo Cerimònia, que se celebrarà els
dies 4 i 5 de febrer al Recinte Firal de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a l’esmorzar organitzat per l’Associació Professional d’Empresaris
d’Electricitat, Fontaneria, Gas, Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca (Greintec).
L’acte, organitzat amb motiu de la festivitat de la patrona del Gremi d’Instal·ladors, la
Candelera, tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Can Jofresa (c/ de Badalona,
s/n).
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les fases eliminatòries del Gran Premi
Diputació de Barcelona de Trofeus de Natació i el Campionat de Catalunya Absolut
Open de Natació, que se celebren del 3 al 5 de febrer a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n). Al llarg del dia també hi assistirà el
tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado.
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A les 14 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Paella Popular organitzada per
l’Associació de Veïns de Can Tusell que tindrà lloc a la plaça de Can Tusell.
A les 14 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les semifinals de la Copa del Món Satèl·lit
d’Esgrima Terrassa – Open Internacional Terrassa que es disputaran al Pavelló de
Can Jofresa (c/ de Badalona, 4). El torneig està organitzat per la Federació Catalana
d’Esgrima i el Club d’Esgrima Ciutat de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de
Terrassa i la Generalitat de Catalunya.
A les 16 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la 3a
Ruta per l’harmonia interconfessional organitzada pel Consell Interreligiós de
Terrassa. El punt de trobada del trajecte en autocar serà al carrer de Puig i
Cadafalch, cantonada amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol.
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol sala corresponent a la
Lliga Divisió d’Honor Catalana, que enfrontarà els equips Club Atlètic Sant Joan de
Terrassa i CFS Eixample Diferoptics. El partit es disputarà al Pavelló Municipal de
Can Parellada (c/ d’Amèrica, s/n).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Llum.
Ombres. Color”, de l’artista Carme Llop. L’exposició es podrà veure a l’Espai G d’Art
(c/ de la Palla, 10).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle
“¡Quien tuvo retuvo!” de Faemino y Cansado, dins de la Temporada municipal d’arts
escèniques de Terrassa. L’espectacle es podrà veure al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
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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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 5 de febrer

AGENDA
Al llarg del matí:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al I Torneig Solidari de Pàdel per les
Malalties Infantils que es disputarà a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey (ctra.
de Terrassa a Talamanca, km 5,6) en benefici de les entitats Associació Sanfilippo
Barcelona i Cors Lluitadors de Duchenne.
Al llarg del matí:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a l’Open “Ping Pong per a Tothom”,
organitzada pel Club Tennis Taula Els Amics Terrassa, que tindrà lloc a l’Institut
Blanxart (c/ de Cadis, s/n). Es tracta d’un projecte de la Federació Catalana de
Tennis Taula dirigit a facilitar la competició no federada a qualsevol persona que es
vulgui iniciar en aquest esport.
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A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a les finals de la Copa del Món Satèl·lit
d’Esgrima Terrassa – Open Internacional Terrassa que es disputaran al Pavelló de
Can Jofresa (c/ de Badalona, 4). Posteriorment, a les 17 h, el regidor participarà en
la cerimònia de lliurament de trofeus. El torneig està organitzat per la Federació
Catalana d’Esgrima i el Club d’Esgrima Ciutat de Terrassa amb el suport de
l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la final del Campionat d’Espanya de
Primera Divisió Masculí d’Hoquei Sala, que tindrà lloc al Pavelló Municipal de
Matadepera (c/ d’Enric Genescà, s/n, Matadepera).
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en el lliurament de trofeus del XXVIII
Trofeu Ciutat de Terrassa, organitzat pel Club Natació Terrassa, del Gran Premi
Diputació de Barcelona de Trofeus de Natació i del Campionat de Catalunya Absolut
Open de Natació, que se celebren del 3 al 5 de febrer a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Les Kol·lontai. Cançons
feministes per la llibertat i la igualtat. Cançons violetes”, a càrrec de Montse Castellà,
Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal, inauguració a Terrassa del Festival de
Cançó d’Autor Barnasants. El concert es podrà veure a la Nova Jazz Cava (ptge. de
Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 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: “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
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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). Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Fàbrica i Somnis, el somni d’un
obrer”. Visita guiada de dues hores, amb reserva prèvia, que inclou el mNACTEC i a
la Casa Alegre de Sagrera. Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 13 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Taller
familiar: “T’imagines els teixits del futur?”. En les darreres dècades moltes empreses
del sector tèxtil estan aplicant noves tecnologies amb una gran creativitat per donar
lloc a productes que responen a reptes concrets de la nostra societat. Un dels més
importants és la sostenibilitat dels teixits, així, es busquen formes de reduir el
consum d’aigua, d’aconseguir noves matèries primeres, etc. D’altra banda, es
produeixen nous tipus de teixits que responen a altres necessitats com la de
protegir-nos, guarir-nos o a altres usos en decoració o arquitectura, per exemple.
Avui us presentem a les famílies algunes d’aquestes innovacions relacionades amb
els teixits tècnics i també parlarem dels teixits intel·ligents. Ho farem a partir de petits
experiments dins de l’Aula Didàctica del CDMT, d’una projecció i d’una visita a la
part final de l’exposició “Retalls d’ahir i d’avui” potser l’espai menys conegut de la
mostra. Un taller per a famílies amb nens majors de sis anys. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de 2princesesbarbudes, que presentarà el seu
nou espectacles “Sempre de vacances”. El concert es podrà veure a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 6 de febrer

AGENDA
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera; i de Lluís Berrios, tècnic de la Diputació de Barcelona, presentarà la
campanya audiovisual de promoció de la gent gran “Amb respecte. Millor”. Aquesta
campanya de sensibilització s’inscriu dins de les accions del projecte “Ciutat amiga
de les persones grans”, que desplega un enfocament transversal i de perspectiva de
gènere en l’abordatge de l’envelliment amb l’objectiu d’abordar múltiples aspectes de
la vida quotidiana de les persones grans. L’acte, que tindrà lloc a la sala gran del
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9), comptarà amb una cantada per part de les
Corals de Gent Gran de la ciutat dirigides per Rosa Maria Ribera.
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).
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A les 17.30 h:
Mes de la Pau: Taller familiar: “Parlem per la Pau”. Taller familiar per a infants a
partir de quatre anys. Els menors de vuit anys han d’anar acompanyats d’un adult.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: Mobilitat Europea Oportunitats per
a menors a l’estranger. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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