Agenda

Dissabte, 18 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la manifestació en favor dels
refugiats i migrants organitzada a Barcelona per les entitats promotores de la
campanya Casa Nostra, Casa Vostra sota el lema “Prou excuses. Acollim ara”. La
manifestació començarà a la plaça d’Urquinaona i finalitzarà al passeig Marítim.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà el Premi a la tasca política atorgat per la
Federació d’Entitats Andaluses a Catalunya (FECAC). L’acte tindrà lloc al Teatre
Blas Infante de Badalona (c/ d’Andrés Segovia, 45, Badalona).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la jornada de partits de futbol americà dels
Terrassa Reds en les categories Sub-15 i Sub-11 que es disputarà al Camp
Municipal de Futbol de Can Boada (c/ del Camí de Can Boada, s/n).
A les 13 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
Jornada de Solidaritat organitzada per l’Associació Catalana de Residents
Senegalesos Terrassa que tindrà lloc a Sunuker, seu de l’associació (ctra. de
Castellar, 383).
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A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Campionat de Catalunya Open d’Hivern
de Natació Adaptada que tindrà lloc a les instal·lacions del Club Natació Terrassa
(av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà al Concert Solidari de Tons & Sons
Terrassa Gospel en benefici d’Oncolliga que tindràs lloc al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
A les 20 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert del cicle Jazz a
prop de swing ballable i lindy hop, a càrrec de The Swing Beat Band & Carolina
Alabau. El concert comptarà amb l’actuació de Carolina Alabau, veu; Jofre Alemany,
saxo i clarinet; Johnny Branchizio, guitarra; Oriol López, piano; Ramon Grimalt,
contrabaix; i Pere Jané, bateria. El concert, organitzat pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament, amb la col·laboració del Club de la Gent Gran de Can Palet,
l’Associació de Veïns de Can Palet, i Dones amb Iniciativa de Can Palet, es podrà
veure al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Descubriendo lo conocido”, a
càrrec del percussionista Manuel Estop, dins del cicle Les Cambres de l’Auditori,
inscrit dins de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal. El concert, amb un
repertori variat amb obres d’Albèniz, Stevens, Piazzola i Mascagni, entre d’altres,
tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aniversari de la BD6: “Fas anys el 18 de febrer? Vine a la
biblioteca!”. La biblioteca del districte 6 fa onze anys el divuit de febrer, i obsequiarà
a tothom que faci anys el mateix dia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa
(pl. del Rector Homs, 1).
A les 11 h:
Trobades a la terrassa: Xerrada amb l’autora. Sílvia Alcàntara parlarà de la seva
novel·la “Els dies sense glòria”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aperitiu Musical”, a càrrec de Miqui Giménez. 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 19 h:
20è Cicle Jazz a prop: “The Swing Beat Band & Carolina Alabau”. Hi col.labora el
Club de la Gent Gran de Can Palet, l’Associació de Veïns de Can Palet i el Grup de
Dones amb iniciativa. Tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 19 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Cicle: Músiques del Cor. Concert:
“Somewhere” de Webern Kammerchor, a càrrec del Cor d’Alumnes del Departament
de Pedagogia Coral de la Universitat de Música i Arts escèniques de Viena. Fundat
per Herwig Reiter i dirigit actualment pels professors Alois GlaBner i Jordi Casals.
Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Diumenge, 19 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
participarà en la Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat, organitzada per
l’Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat de Terrassa. La sortida dels
carruatges i els genets es farà a les 11.45 de Can Boada, avinguda de Can Boada,
Ronda de Ponent, avinguda de Tarradellas, Rambla d’Ègara, avinguda de
Tarradellas, Ronda de Ponent i Camí de Can Boada.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la sortida, al Parc de les Nacions Unides, de la cursa L’Esquena del Drac,
dins de la Vallès Drac Race. Posteriorment, a les 12.45 h, el tinent d’alcalde
participarà en l’acte de lliurament de premis d’aquesta cursa. La Vallès Drac Race
consisteix en tres proves de trail simultànies de diferent nivell i quilometratge. La
cursa més exigent és la Vallès Drac Trail que té 48 km de recorregut i 2.200 metres
de desnivell positiu, en aquesta prova els corredors han de donar una volta sencera
al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una altra activitat és la Half Drac Trail que
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enllaça Terrassa amb Mura i té 24 km i 1.100 metres de desnivell positiu. Per últim
també hi ha la cursa L’Esquena del Drac de 10,5 km i 350 metres de desnivell
positiu, d’iniciació al trail pels entorns del llac petit; i les Vallès Drac Kids, curses per
als més petits d’entre 1 i 3 km. L’objetiu de la Vallès Drac Race és la promoció del
Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per a la pràctica esportiva. La sortida de totes
les curses, així com el lliurament de premis, es farà al Parc de les Nacions Unides.
La Vallès Drac Race està organitzada pel Club Excursionista de Terrassa amb el
suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 11 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la 1a Matinal Motera
organitzada per Solidary Biker Acción Social i la Nova Associació de Veïns de Can
Parellada de Terrassa que tindrà lloc a la plaça de Joan Santamaria en benefici de
TEAcció, organització de pares i professionals que treballen amb persones amb
autisme.
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit de futbol de categoria masculina 1a
Catalana, que enfrontarà els equips San Cristóbal CP i Rubí UE, que es disputarà al
Camp Municipal de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 15.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de celebració de la Festa dels
Tres Tombs de Sant Antoni Abat, organitzat per l’Associació Cultural Amics de Sant
Antoni Abat de Terrassa. El dinar tindrà lloc al restaurant L’Hostal del Fum (ctra. de
Montcada, 19).
A les 17 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de lliurament de premis als
corredors i corredores guanyadors de la Vallès Drac Trail i la Half Drac Trail, al Parc
de les Nacions Unides. La Vallés Drac Race consisteix en tres proves de trail
simultànies de diferent nivell i quilometratge. La cursa més exigent és la Vallès Drac
Trail que té 48 km de recorregut i 2.200 metres de desnivell positiu, en aquesta
prova els corredors han de donar una volta sencera al Parc de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac. Una altra activitat és la Half Drac Trail que enllaça Terrassa amb Mura i té
24 km i 1.100 metres de desnivell positiu. Per últim també hi ha la cursa L’Esquena
del Drac de 10,5 km i 350 metres de desnivell positiu, d’iniciació al trail pels entorns
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del llac petit; i les Vallès Drac Kids, curses per als més petits d’entre 1 i 3 km.
L’objetiu de la Vallès Drac Race és la promoció del Parc de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac per a la pràctica esportiva. La Vallès Drac Race està organitzada pel Club
Excursionista de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle “Gran
Guru Senyor Bohigues”, dins de la Temporada municipal d’arts escèniques de
Terrassa. L’espectacle, produït, escrit i interpretat per Eduard Biosca, tindrà lloc la
Sala Maria Plans (c/ de Gaudí, s/n).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de McEnroe (acústic) + The
Harlock, dins del cicle Terrassa Música Moderna, impulsat pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, s/n).
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 11 h:
Activitats del Museu: “Itinerari de la Guerra Civil Espanyola”. Sortida des de la Casa
Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Taller i
visita: “Teixits tècnics i teixits intel·ligents”. 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. En aquesta edició es presenten algunes
d’aquestes innovacions relacionades amb els teixits tècnics i també dels teixits
intel·ligents. 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”. Al Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: “Visita guiada a la Masia Freixa”. Tindrà lloc a la
Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal: Concert: “Telemann: L’Imaginari”, amb
motiu del 250è aniversari de la mort de G. Ph. Telemann, amb l’Orquestra de
Cambra de Terrassa 48, amb Quim Térmens com a concertino-director i Claudi
Arimany, flauta. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa (CAET): “Els tres porquets es caguen de
por”. Una producció de Discos a mà. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall,
2).
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Dilluns, 20 de febrer

AGENDA
A les 16.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà al
cinefòrum: “Mujeres al frente, la ley de las más nobles”, documental dirigit i produït
per la periodista espanyola Lula Gómez, realitzat sota l’auspici d’ONU Dones i amb
el suport d’Oxfam Intermón. Aquest documental explica la història de set dones
colombianes que, fartes de la guerra i de la llei del més fort, van decidir inventar-se
alternatives diferents per arribar a la pau i a un món més solidari, divers i just. L’acte,
dins de les activitats commemoratives del Mes de la Pau, comptarà amb la presència
de la directora del film Lula Gómez i amb la col·laboració del Servei de Polítiques de
Gènere. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’arribada de la Torxa Olímpica dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 a la Cambra de Comerç de Terrassa (c/ de Blasco de
Garay, 29-49), dins dels actes de commemoració del 25è aniversari dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 que van tenir la Subseu Olímpica d’Hoquei a la ciutat de
Terrassa.
A les 18.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, participarà en
la reunió de la Taula Local per a les Persones Refugiades que tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Xarxes professionals. Eines 2.0”.
Espai pensat per aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i
volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a
tenir en compte en la recerca d’ocupació. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 11.30 h:
Activitats del Servei de Consum: “Taller de publicitat”. Taller que fomenta actituds de
consum responsable davant els missatges publicitaris, fent especial incidència en
l’àmbit de la defensa dels drets de les persones consumidores. Dintre del programa
educació i formació a les persones consumidores i organitzat pel Servei de Consum
de la Diputació de Barcelona. Tindrà lloc a l’Escola FATIMA (c/ de Vacarisses, 2).
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: “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).
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