Agenda

Dissabte, 25 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Cultura, Jordi
Flores; i d’altres membres de la Corporació Local; rebrà els representants de la
Chuchamblea Copular del Carnestoltes, que aquest any substitueix al Rei
Carnestoltes, al balcó de l’ Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), i
els hi lliurarà les claus de la ciutat. A aquesta hora està prevista l’arribada de la
comparsa oficial que encapçalarà la Rua del 40è Carnestoltes de Terrassa,
organitzada per la Confraria La Mascarada. Prèviament, el restaurador Cesc
Castellet llegirà el pregó del XL Carnestoltes de Terrassa i l’alcalde lliurarà una placa
a l’autora del cartell guanyador del Concurs de Cartells del Carnestoltes 2017, Sílvia
Vilavella.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Torneig Solidari que es disputarà al Camp
Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n). 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 17.45 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat Amadeu Aguado, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran a la Rua del 40è Carnestoltes de Terrassa
que sortirà de l’Estació del Nord amb el següent recorregut: Cervantes – Rambla
d’Ègara – Portal de Sant Roc – Rambla d’Ègara – Raval de Montserrat – Gavatxons
– plaça Vella i Portal de Sant Roc.
A les 22 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat Amadeu Agudao, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran al Sopar de Comparses del 40è
Carnestoltes de Terrassa que tindrà lloc al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol,
265).
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 la visita guiada, les 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).
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Diumenge, 26 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la Festa Infantil del
Carnestoltes, que tindrà lloc a la plaça Nova i comptarà amb l’actuació del grup Un
parell de Nassos. A la mitja part, es lliuraran els premis a les millors comparses
infantils i l’Escola Santa Teresa de Jesús llegirà el pregó de Carnestoltes.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Final del Campionat d’Espanya Juvenil
Femení d’Hoquei Sala i al posterior lliurament de premis. El partit es disputarà a les
instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la sortida de la Rua Infantil del Carnestoltes de Terrassa que sortirà de la
Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Pau Claris, i continuarà per la mateixa
Rambla, Portal de Sant Roc, carrer Major, plaça Vella, carrer del Portal Nou, carrer
de Baldrich i plaça Nova.
A les 16 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Ball de Carnestoltes
organitzat pel Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç que tindrà lloc al Casal
de Gent Gran de Sant Llorenç (c/ de Montcau, 15).
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A les 17 h:
La regidora de Gent Gran i del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de
Carnestoltes, organitzada pel Club de Jubilats i Pensionistes de Can Jofresa i per
l’Associació de Veïns de Can Jofresa, que tindrà lloc a la Sala Polivalent de Can
Jofresa (c/ de Vic, s/n).
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran i del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al Ball de
Carnestoltes organitzat pel Club de Jubilats i Pensionistes de Can Parellada que
tindrà lloc al Casal Cívic de Can Parellada (c/ d’Amèrica, 33).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’obra “Un marit
ideal”, d’Oscar Wilde, a càrrec de la companyia Tequatre de Figueres, dins de la 43a
edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, organitzada pel Casal de Sant Pere.
La representació tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de
Sant Pere, 59).
A les 18.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Ball de Carnestoltes
organitzat per l’Associació de Gent Gran de la Maurina que tindrà lloc al Casal de
Gent Gran de la Maurina (c/ de Núria, 175).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Jabier Muguruza dins del
cicle Terrassa Música Moderna, impulsat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa. El concert, dins del Festival de Música d’Autor Barnasants, presentarà el
darrer treball de Muguruza, “Tonetti Anaiak”, iindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, 24 Jabier Muguruza estarà acompanyat per David Gómez
(bateria), Ignasi Gonzáles (contrabaix) i Gorka Benítez (saxo).
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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:
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).

Dilluns, 27 de febrer

AGENDA
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada mensualment per la
regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes
concentracions (que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és
manifestar públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la
solidaritat amb les dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència
pel sol fet de ser dones.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el currículom per
competències”. En aquest espai es vol donar un pas més a l’hora de treballar l’eina
del currículum vitae. En aquesta tipologia de curriculum vitae, s’incorpora el
concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: “Planifica la ruta de creixement de la teva
empresa”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per a les empreses i els seus
equips. Subvencionat per Foment de Terrassa, Generalitat de Catalunya, Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, SOC - Servei d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament
de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “L’Elmer presenta... novetats!!!”. Si vols saber quins són
els llibres nous que han arribat a la biblioteca ho pots fer un cop al mes de la mà de
l’Elmer. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Mes de la Pau: BiX2 - Taller: “Cap a una societat acollidora dels migrants i refugiats”,
a càrrec d’Anna Sangrà, tècnica de migracions i diversitat de Justícia i Pau. 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 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: “Estudis: estudiar a l’estranger”.
Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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