Agenda

Dissabte, 4 de novembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES

Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, visitarà la XII Fira del Bolet, que tindrà lloc al carrer Ample i a la
plaça del Triomf, al costat del mercat de Sant Pere. La Fira del Bolet està
organitzada per l’Eix Comercial Sant Pere amb la col·laboració del Servei de Comerç
de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 17 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la “Tarda amb l'artista Filomena
Menacho”, emmarcat en el Dia Sàpiens que se celebra a la ciutat. La xerrada serà al
al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (C/ Salmerón, 25).
A les 18h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a l’acte benèfic en favor de la ONG
"Todos con Aleix y Max, contra la Histiocitosis". L’acte se celebrarà a la seu de
Flamencologia ACA Nuevos Aires del Camino (Avgda. D’Àngel Sallent, 23).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores assistirà a la Inauguració de l’exposició:
"Aquarel.les i fils d'un petit univers" de Paquita Rodriguez. L’acte comptarà amb un
concert, amb peces de música "d'un petit univers" dedicat a l'exposició, a càrrec de
Michelle Francis Cook (soprano), Maria Neus Devesa (piano), i Maria Perera
Arguedas (violí). L’acte se celebrarà al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (C/
Salmerón, 25).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, assistirà al Sopar d’inici de temporada del CD
Terrassa Hockey, que tindrà lloc a les seves instal·lacions (ctra. de Terrassa a
Talamanca, km 5,6, Matadepera).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs: “Iniciació a la informàtica inicial”, a càrrec de Jordi
Gamundi i Paco Triviño. Curs bàsic dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se
en l’ús de l’ordinador i d’internet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 h:
Als mercats es fa salut: Taller: “Delícies amb bolets”. Tindrà lloc a la plaça del Triomf
dins de la Fira del Bolet 2017.
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A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BCT: “Improvisacions mòbils”, 2a sessió. Clubs
de lectura per a infants i joves de 12 a 18 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dia Sàpiens: Visita comentada a la Seu d’Ègara.
Es tracta d’una jornada per donar a conèixer la història i el patrimoni de la ciutat amb
la programació d’activitats gratuïtes. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector
Homs, 1). També hi haurà jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; al Castell Cartoixa de Vallparadía, de 10 a 13.30 h i de
16 a 19 h; i a la Seu d’Ègara, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat. Bibliolab BCT: “L’hort dels
flipbooks). Per a famílies amb infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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Diumenge, 5 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa en funcions, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado i del
regidor de Cultura, Jordi Flores, i de membres de la Corporació Local, assistirà a la
XXXVIII Diada dels Castellers de Terrassa, que tindrà lloc al Raval de Montserrat.
Les colles castelleres convidades d’enguany són els Moixiganguers d'Igualada, els
Castellers d'Esplugues i els Castellers de Berga.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en la festa de celebració del
10è aniversari de l’Escola Bressol Municipal Somriures (c/ del Camí dels Monjos,
112).
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores assistirà a la representació de “Terra Baixa”,
d’Àngel Guimerà. Interpretada per Lluís Homar. Aquesta és una obra Una
coproducció de Temporada Alta 2014 i Lluís Homar, de la Temporada d’Arts
Escèniques a Terrassa. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores assistirà al concert de The Wedding Present, de
la Temporada Música Moderna. El concert serà a lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de
Tete Montoliu, 24).

ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Programa d’activitats de cap de setmana del CIAB: Taller: “Estampem una
samarreta”. Per a infants de 4 a 12 anys. Tindrà lloc al Centre d’Informació
Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar, 40).
A les 11 h:
Activitats del CDMT: 5a Marató de Contes en benefici de l’ONG Amics de Fundase.
La 5a Marató de Contes és una activitat en benefici del “Centre d’Educació
alternativa Kurmi” que treballa a la ciutat de El Alto situada a Bolívia. Està
organitzada per Contes per a créixer (Toni Massagué i Casals) i hi col·laboren les
escoles El Cim, Tecnos, Crespinell, Vet Aquí Que i el CDMT. Us proposem que
gaudiu en família de la jornada mentre col·laboreu amb aquesta iniciativa solidària.
Durant tot el matí podreu escoltar quatre contes explicats per quatre narradors
diferents en dues sessions, a les 11 i a les 12.15 h. A la plaça dels Museus, les
escoles que hi participen han preparat tallers per a tots els nens i nenes que s’hi
acostin. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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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:
Temporada “Terrassa Música Clàssica”: “Sonata dels infants”, concert a càrrec del
pianista Carlos Bianchini. Dins del cicle Les Cambres de l’Auditori. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Terra Baixa”, d’Àngel Guimerà.
Interpretada per Lluís Homar. Una coproducció de Temporada Alta 2014 i Lluís
Homar. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
Temporada “Terrassa Música Moderna”: Concert de The Wedding Present, tindrà
lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 6 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa en funcions, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado
assistirà a l’acte de presentació dels equips de Divisió d’Honor Masculí, Femení i de
la Lliga BBVA Hockey Plus de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte inaugural de la 15a Jornada Professional del
Comerç “#RetailTrends. A l’avanguarda del comerç”, organitzada per la patronal
Cecot. En el marc del Cicle Cecot “Pimes cap a la Transformació Digital”, la 15a
Jornada Professional de Cecot Comerç busca generar la reflexió conjunta i interna
en les mitjanes i petites empreses del comerç; facilitant coneixement, liderant canvis
disruptius interns i fent ús de les tecnologies que ens brinda la transformació digital.
La jornada pretén abordar tres eixos de reflexió clars: prendre consciència dels
canvis de l’entorn, fomentar la reflexió estratègica interna i, exemplificar la
transformació amb casos reals d’empreses de retail. L’acte, tindrà lloc a la seu de la
Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0:
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, perquè servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. 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 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Xerrada: “El paisatge tarragoní en els dietaris i en l’obra poètica
de Marià Manent”, a càrrec de Fina Anglès, professora de la Universitat Rovira i
Virgili. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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