Agenda

Dissabte, 11 de febrer

AGENDA
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de la 20a edició del cicle Jazz a prop, amb el concert de
dixieland a càrrec de MuJazzT Dixie Four & Josep Maria Farràs. Actuaran Josep
Maria Farràs, trompeta; Haizea Martiartu, saxo soprà; Arnau Gil, banjo; Ramon
Grimalt, tuba; i Sergi Torrejón, percussió. El concert, organitzat pel Servei de Cultura
de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de concessionaris i venedors
del Mercat del Triomf, tindrà lloc al Mercat de Sant Pere (pl. del Triomf, s/n).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la segona semifinal de la Copa de la
Reina Loterías de Waterpolo que tindrà lloc a les instal·lacions del Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent a la
categoria Tercera Catalana que enfrontarà els equips Can Parellada CD i Masquefa
FC. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Can Parellada (c/
d’Amèrica, s/n).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de waterpolo corresponent a la
categoria Divisió d’Honor Masculí, que enfrontarà els equips CN Terrassa i CN
Sabadell. El parti es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de
l’Abat Marcet, s/n).
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A les 20.15 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’actuació de la Banda Municipal de
Música de Fiñana, en commemoració de la celebració de la festa de Sant Sebastià a
Terrassa, organitzat per la Hermandad Andaluza de San Sebastián de Fiñana en
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de
Salamanca, 35).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Los Maleantes “Tributo a
los Delinqüentes”, que tindrà lloc a la sala The Street Music Terrassa (c/ de la Rasa,
64).
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 a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: El Club del Llibre, cicle de trobades amb autors i autores
de la literatura catalana actual impulsat per la Diputació de Barcelona. Sessió
dedicada a l’escriptor Alejandro Palomas, (Barcelona, 1967), llicenciat en Filologia
Anglesa per la Universitat de Barcelona i màster en Poètica pel New College de San
Francisco. Ha col·laborat en diversos diaris i revistes i la seva obra ha estat traduïda
a vuit idiomes. És autor del guió cinematogràfic Ojos de invierno, adquirit per Filmax i
basat en la seva novel·la “Tanta vida” (2008). El 2002 va ser escollit Nou Talent
FNAC per la seva novel·la “El tiempo del corazón”. El 2008 quedà finalista del premi
de novel·la Ciudad de Torrevieja amb l’obra “El secreto de los Hoffman”, portada al
teatre el 2009. El 2011 va publicar “El tiempo que nos une” i “El cel que ens queda” i
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va ser finalista del Premi Primavera de Novel·la amb “El alma del mundo”. El 2013
publica el llibre de poesia “Entre el ruido y la vida” i el 2014 la novel·la “La madre”.
Posteriorment amb la novel·la “Un fill guanya” el Premi Joaquim Ruyra 2014, el
Protagonista Jove 2016 i el Premi Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016. I
enguany ha publicat el seu primer àlbum il·lustrat “Las dos orillas”. L’acte tindrà lloc 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).
A les 12 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Tocant de peus a terra”, a càrrec de Santi Rovira.
Activitat adreçada a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat: “Laboratori de les caques”.
Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

Diumenge, 12 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la presentació dels equips de competició infantils, cadets, fèmines, júniors
i sub-23 de la temporada 2017 del Terrassa Ciclisme Club. L’acte tindrà lloc al
restaurant del Centre Deportiu Terrassa Hockey (ctra. de Terrassa a Talamanca, km
5,6, Les Pedritxes).
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la final de la Copa de la Reina Loterías de Waterpolo que tindrà lloc a les
instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n). Posteriorment,
l’alcalde participarà en el lliurament de trofeus als equips participants en la final.
A les 13.30 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 de Cultura, Jordi
Flores; assistirà a la processó amb les imatges dels sants Sebastià i Antón,
acompanyada per la Banda Municipal de Música de Fiñana i l’Associació Trabucaire
Bandolers de Terrassa. La processó tindrà lloc als carrers que envolten la Parròquia
de la Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al Dinar de Germanor, en commemoració de la celebració de la festa de
Sant Sebastià a Terrassa, organitzat per la Hermandad Andaluza de San Sebastián
de Fiñana en Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare
Alegre, 98).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Missa en honor de Sant
Valentí, presidida pel Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, que tindrà lloc
a la Parròquia de Sant Valentí (pl. del Segle XX, s/n).
A les 12 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
partit de futbol solidari entre el CFCS Juan XXIII i el FC Joanenc que es disputarà al
Camp Municipal de Futbol de les Arenes (c/ d’Ordal, 100). El CFCS Juan XXIII, la
UD San Lorenzo i l’Associació Dieuf Dieul organitzen diferents actes de recollida de
material i un posterior enviament a la localitat de Sakal, al Senegal, on les tres
entitats impulsen la creació d’un centre esportiu, cultural i educatiu per a joves amb
l’objectiu de poder frenar la immigració clandestina.
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A les 12 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran a la Missa cantada pel Coro Rociero de
la Hermandad de la Virgen del Rocío de Terrassa que tindrà lloc a la Parròquia de la
Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol corresponent al Campionat
de Lliga de Tercera Divisió, Grup 5, que enfrontarà al Terrassa FC i al CF Sabadell.
El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’espectacle “Ressons de la darrera
Carlinada”, a càrrec de la Cobla Mediterrània, la mezzosoprano Marta Valero, el
percussionista Joan Torras i l’actor Amadeu Aguado. L’espectacle s’inscriu dins dels
actes de commemoració de l’assalt carlí a Terrassa, que organitza la Colla dels
Federins. L’espectacle, que inclourà obres d’Agramont, Bizet, Carreras i Dagas,
Ventura i anònimes, es podrà veure a l’Auditori Municipal (ptge. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera assistirà al concert de jazz vocal del
cicle Jazz a prop de Guillem Arnedo Band & Celestes Alías, que presentarà el seu
segon àlbum “Let’s Sing Oscar Hammerstein II”, sobre els musicals que O.
Hammerstein va escriure juntament amb R. Rodgers i J. Kern. El concert anirà a
càrrec de Celeste Alías, com a veu, Guillem Arnedo, a la bateria, Roger Mas, al
piano, Jaume Llombart, a la guitarra i Dee Jay Foster, al contrabaix. Concert
organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns del Segle XX. Tindrà lloc al Casal del Segle XX (pl. del Segle
XX, 11).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Quico Pi de la Serra que
presentarà el seu nou treball discogràfic “Dues tasses” dins de la programació
estable del cicle Terrassa Música Moderna i del Festival de Cançó d’Autor
Barnasants. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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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
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 12 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Cicle de concerts per a petits i grans.
Concert: “Els tromponautes del cinema”. Nou espectacle del quintet de metalls de
l’Orquestra Simfònica del Vallès destinat al públic familiar, que combina teatre i
música, en un afany de mostrar que els músics de la clàssica també poden ser
divertits. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 13 de febrer
AGENDA
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper i el tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega,
donaran la benvinguda als i les alumnes participants en el Curs de Formació en
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Tanatopràxia impulsat per l'Ajuntament, a través de les empreses municipals Foment
de Terrassa i Funerària de Terrassa. Es tracta d’un curs de formació ocupacional en
tanatopràxia, novetat en el catàleg d'accions formatives en àrees prioritàries
previstes per a l'any 2017. És la primera vegada que el Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) presenta una formació ocupacional en aquest sector, i l'Ajuntament
n'ha aconseguit l'atorgament d'una iniciativa pionera al país. El curs ofereix un total
de 15 places i s'adreça de forma prioritària a persones en situació d'atur inscrites
com a demandants d'ocupació, que podran obtenir el certificat de professionalitat en
l'especialitat de tanatopràxia amb nivell de qualificació professional 3. La durada del
curs és de 560 hores. La formació inclou un mòdul de pràctiques professionals no
laborals, de 160 hores, que es desenvoluparà a empreses del sector funerari amb
les que se signaran convenis de col·laboració. El curs tindrà lloc al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a l’acte de presentació de Carrefour Terrassa-Montserrat. L’acte
tindrà lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270).
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’arribada de la Torxa Olímpica dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 a la patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6), dins dels actes de
commemoració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 que van tenir la Subseu
Olímpica d’Hoquei a la ciutat de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
Del 13 de febrer al 3 de març:
Mes de la Pau: Exposició: “Convenció sobre els drets dels infants”, a càrrec
d’UNICEF. 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).
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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 17 h:
Activa el +60: Cicle de cinema i col·loqui. Pel·lícula: “La familia Bélier”, dirigida per
Eric Lartigau i interpretada per Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino i
Stephan Wojtowicz. Desprès de cada pel·lícula s’obrirà un col·loqui que donarà la
possibilitat de reflexionar àmpliament sobre els valors humans que poden aportar
cadascuna d’aquestes pel·lícules. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere,
9).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprèn a programar amb Scracth”, a càrrec
d’Omar Hsanou. Activitat adreçada a infants de set a dotze anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Mes de la Pau: Taller: “Som joves i tenim drets”, a càrrec de la Comissió de Drets
Humans de l’ICATER. Taller adreçat a joves a partir de dotze anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Hi ha mares i pares perfectes?”, a càrrec
de Pura Serena, terapeuta Gestalt i coach. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

