Agenda

Dissabte, 14 d’octubre

AGENDA
Al llarg del matí:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la Festa de la Font,
organitzada per l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell, que tindrà lloc a la plaça del
Progrés.
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, visitarà la 10a Festa do Pulpo que tindrà lloc de
l’11 al 15 d’octubre al Parc dels Catalans, organitzat per la Irmandade Galega O
Noso Lar.
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Festival de Jotas Aragonesas,
protagonitzat pel Grup “Pilares de Aragón”, organitzat pel Centro Aragonés de
Terrassa amb motiu de la celebració del dia del Pilar. L’acte tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la Missa amb motiu de la festivitat de Sant Galderic, patró de la
pagesia catalana, organitzada per la Fundació Terrassenca Sant Galderic. També hi
assistirà la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís. La missa
tindrà lloc a la Parròquia de Sant Josep de Terrassa (c/ de Colom, 231).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “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 11.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “La mecànica de l’aigua”, de Silvana
Vogt, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 20.15 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Projecció del curtmetratge “Una vida de cinema a
Terrassa”, dirigida per Antoni Verdaguer, de promoció de la candidatura de la ciutat
de Terrassa com a Ciutat Creativa del Cinema i l’Audiovisual de la Unesco. Tindrà
lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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Diumenge, 15 d’octubre
AGENDA
A les 8.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la sortida de la Marxa Cicloturista “Volta a
Estenalles”, marxa no competitiva que discorre per les carreteres que envolten
Estenalles, amb inici i final a la ciutat de Terrassa. Hi haurà dos recorreguts, un llarg
de 135 km i 2.400 m de desnivell positiu i un curt amb 88 km i 1.650 m de desnivell
positiu. La sortida es farà des de la masia de Can Petit (av. de Font i Sagué, 24).
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el
regidor de Cultura, Jordi Flores; assistiran al 69è Concurs Nacional de Colles
Sardanistes, organitzat per l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, amb la participació
de colles sardanistes que disputaran les semifinals del Campionat Nacional de
Catalunya en categoria Veterans i Grans, que tindrà lloc a la plaça Nova. La part
musical del festival anirà a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell.
A les 11.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
Marxa ciclista Nens de la Llauna, conclusió del repte solidari de Jordi Ruiz Centelles
per recaptar fons per al projecte “El Regne dels Nens”, de l’Associació Nens del
Senegal “Els Nens de la Llauna”. L’acte tindrà lloc al local de l’entitat (c/ de Tàrrega,
128).
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’Acte
commemoratiu del 77è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat
Lluís Companys, amb motiu de la commemoració del Dia Nacional en memòria de
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les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista. L’acte tindrà
lloc a la plaça de Lluís Companys.
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’acte de “Cambio de Vara”, organitzat
per la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Terrassa, que tindrà lloc a la
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, 51). El regidor també
assistirà al posterior aperitiu de celebració que tindrà lloc a les 13.30 h a la seu de la
Hermandad (c/ de Vic, 5).
A les 14 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de celebració de la Festa de
Vallivana (101è aniversari de l’Associació del Maestrat a Terrassa) que tindrà lloc a
l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 14 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Dinar Oficial de celebració de la 10a Festa do Pulpo i del 35è aniversari
de la Irmandade Galega o Noso Lar, que tindrà lloc al Parc dels Catalans, organitzat
per la Irmandade Galega O Noso Lar.
A les 17.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de sardanes i música per a
cobla, amb la Jovenívola de Sabadell, concurs de vuit sardanes revesses, amb la
participació de revessaires d’arreu de Catalunya que competiran per assolir una
bona classificació de cara al Campionat Nacional de Catalunya. Organitzat per
l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. Dins de la Temporada “Terrassa Música
Clàssica”, tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dia Nacional en memòria de les víctimes de la
Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista. Itinerari de la Guerra Civil a

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

Terrassa. El punt de trobada serà 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 (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Programació familiar de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “La ventafocs”,
a càrrec de la companyia Dreams Teatre. Autoria i direcció de Julià Farràs. Tindrà
lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 16 d’octubre

AGENDA
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i
l’assessor R+D+i de la Direcció del CST i Comissionat de Salut del Leitat
Technological Center, Manel Balcells, oferiran una roda de premsa per presentar la
resolució provisional d’aprovació del Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT) “Health Care Innovation Lab, Orbital 40”. El “Health Care
Innovation Lab, Orbital 40” és un projecte a desenvolupar fins a 31 de desembre de
2020, que te per objectius, per una banda, el desenvolupament de les iniciatives
pioneres en l’àmbit sociosanitari que actuen com a palanques per incentivar
solucions tecnologiques innovadors, incorporant el teixit empresarial i generant una
nova activitat econòmica, i per una altra banda, generar un ecosistema innovador
referent a Catalunya i el sud d’Europa que desenvolupi el concepte “living lab”
especialitzat en salut, que generi riquesa, talent i ocupació en el nostre territori. La
roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte de lliurament del sorteig del premi d’una
matrícula gratuïta entre les persones que van visitar l’estand de l’Ajuntament de
Terrassa al Saló de l’Ensenyament 2017 i van emplenar la corresponent butlleta..
L’acte, que tindrà lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16), també comptarà amb la participació del degà de la Facultat
d’Òptica i Optometria de Terrassa, Joan Gispets.
A les 19 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà a la inauguració de l’exposició i
presentació del llibre “Construccions Identitàries Work in progress”, de la fotògrafa
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Mar C. Llop. L’exposició es podrà veure del 16 al 30 d’octubre a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). El projecte captura els processos corporals que
experimenta la gent transgènere, mostrant les persones i les famílies implicades.
AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i el Servei d’Ocupació: Mercat de treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. L’objectiu d’aquest servei és el de la
posada en marxa d’un conjunt d'accions adreçades a promoure l'autonomia personal
des de l'acompanyament, la informació i la formació certificada en llengua catalana
(90 hores), en coneixements laborals (15 hores) i en coneixements de la societat
catalana (15 hores) a les persones nouvingudes. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activa el +60: Cicle de cinema i col·loqui. “Mi vida a los sesenta”, dirigida per Sigrid
Hoerner. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 19.30 h:
Temporada “Terrassa Música Clàssica”: Música Antiga de Kiili (Estònia). El grup
“Música Antiga de Kiili ofereix experiències sonores de l’edat mitjana i del
renaixement. La majoria dels seus 15 integrants són estudiants d’entre 14 i 22 anys
de l’Escola de Música de Kiili i de l’Acadèmia Superior de Música d’Estònia. Dins del
XXXI Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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