Agenda

Dissabte, 18 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà, junt amb el regidor d’Esports, Marc
Armengol, al Festival del 10è aniversari del Club Patinatge Artístic Ciutat de
Terrassa que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c. de Sardenya, 32).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, assistirà a “La Nit de la Unió Atlètica de
Terrassa”, on es premiarà els millors atletes de l’entitat en totes les categories.
L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Campanya contra les violències masclistes, Terrassa 2017: Jornada Setmana de la
Ciència: “Dones i ciència, coneixement i recerca en femení”. Tindrà lloc al Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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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:
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 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta guiada: “Seu d’Ègara, un tresor amagat”.
Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 11 h:
Dia Internacional de la Ciutat Educadora: Taller: “Un Nadal reciclat”. L'Assemblea
General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), de la qual
Terrassa en forma part, va acordar celebrar el proper 30 de novembre el Dia
Internacional de la Ciutat Educadora. L'objectiu és crear consciència de la
importància de l'educació a la ciutat i donar visibilitat del compromís dels governs
locals i la societat civil amb l'educació. L'any passat va tenir lloc la primera edició
d’aquesta jornada. Enguany, dos serveis municipals, Medi Ambient i Sostenibilitat i el
Museu de Terrassa, han decidit sumar esforços per oferir dues sessions diferents
d’aquesta activitat gratuïta manual, adreçada a infants de 4 a 8 anys. Usant
materials reciclats (taps de suro de vi o cava o les càpsules de cafè) els infants
elaboraran decoracions nadalenques com per exemple un petit arbre de Nadal o una
figura d’un ninot de neu. Es demana a les persones participants que portin taps de
suro. El taller tindrà lloc a la sala de tallers de la Casa Alegre de Sagrera (carrer de
la Font Vella, 29-31).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes per a la Biblioteca”. A càrrec
d’Explica’m un conte. Per a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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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:
Campanya contra les violències masclistes, Terrassa 2017: Xerrada: “L’educació:
prevenció de la violència de gènere”, a càrrec de Roya Massarrat. Tindrà lloc al
Centre Comunitat Bahá’í (c/ de l’Hoquei, 161).
A les 19.30 h:
4t Circuit de Música Moderna: Actuació del grup de folk-rock INUK. Tindrà lloc al
Casal Cívic de Can Parellada (c/ d’Amèrica, 33).
A les 21.30 h:
Activitats del Bau House: Concert a càrrec d’Egar Boys. Tindrà lloc al Bau House
(av. de Jacquard, 1).

Diumenge, 19 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE

A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a l’actuació castellera amb motiu de la
XXXIX Diada de la Colla Minyons de Terrassa, que tindrà lloc a la plaça Vella a partir
de les 12 h, amb l’actuació dels Minyons de Terrassa i els Castellers de Sants i els
Capgrossos de Mataró com a colles convidades. També hi assistirà el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, junt amb el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistiran a l’Opening Gala
Ballet de Catalunya, gala de presentació del Ballet de Catalunya, nova companyia
resident al Centre Cultural Terrassa nascuda amb vocació de mostrar la millor dansa
feta a casa i consolidar la capacitat artística del país envers aquesta disciplina. La
gala tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, assistirà i participarà en el lliurament de premis
del Campionat Escolar de Cros Escolar organitzat pel Consell Esportiu del Vallès
Occidental a les pistes d’atletisme de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/
de Badalona, 6).

A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la inauguració de “Vestint els meus somnis”, d’Assumpció Espada,
nova exposició del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT).
L’artista aporta reflexions i valoracions del material, fils, papers, puntades, símbols i
elements cada vegada més simples, reivindicant el paper de cada suport per si
mateix. Assumpció Espada s’envolta d’elements que conformen part de la vida
quotidiana i que explora, estudia i transforma, tractant-los sempre d’una forma no
convencional. La mostra es podrà veure del 19 de novembre al 14 de gener a l’Espai
Zero del CDMT (c/ de Salmerón, 25).

A les 13 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, assistirà al VI Torneig de Pàdel contra el
Càncer de Mama pel CD Terrassa Hockey a les seves instal·lacions (ctra. de
Terrassa a Talamanca, km 5,6, Matadepera).
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A les 14 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, assistirà al Dinar de celebració del 62è
aniversari de la Penya Barcelonista 1900. L’acte tindrà lloc al Restaurant Santa
Margarida (c/ d’Àries, 1).

ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Activitat familiar per a infants de 7 a 12 anys per
conèixer les esbojarrades històries de l’arqueòloga Puig, néta de l’arquitecte Puig i
Cadafalch, impulsor i divulgador de la importància arquitectònica del conjunt
monumental de la Seu d’Ègara. Dins de les activitats commemoratives de l’Any Puig
i Cadafalch. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 12.30 h:
Activitats del Bau House: Vermut musical a càrrec de Acustiquem (pop-folk). Tindrà
lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 17 h:
Activitats del BaumannLab: Taller d’introducció al Processing: “Programació creativa
i art interactiu amb Gianmarco Zaccaria”. Processing representa una poderosa eina
per generar i controlar fluxos digitals a temps real. Mitjançant un treball pràctic guiat,
coneixerem els conceptes i tècniques bàsiques per adquirir una primera base de
programació creativa. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Temporada “Terrassa Música Clàssica”: “Un viatge al Barroc”, a càrrec de l’Orquesta
de Cambra Terrassa 48, dirigida per Quim Tèrmens. Amb obres de G. P. Telemann,
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F. I. von Bilber, J.F. Rebel, P. Locatelli, C. Farina i J. S. Bach. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 20 de novembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda, juntament amb els alcaldes de les ciutats de Soria, Carlos
Martínez, i de Chefchaouen -Marroc-, Mohamed Sefiani, que també ostenta la
presidència de la xarxa Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), a les persones
participants en la recepció del Fòrum de Ciutats Intermèdies (I-Cities) de la xarxa
CGLU. Els dies 20 i 21 de novembre, Terrassa serà la seu de la trobada del Fòrum
Europeu del grup de treball de Ciutats Intermèdies (I-Cities) de la xarxa de Ciutats i
Governs Locals Units (CGLU). Aquesta organització aglutina més d’un miler de
municipis de 127 països d’arreu del món que representen més de la meitat de la
població mundial i constitueixen un potent interlocutor de les ciutats i les seves
comunitats dins de l’àmbit internacional. Com a membre actiu de CGLU, Terrassa
colidera el grup de Ciutats Intermèdies (I-Cities) que engloba municipis d’entre vint
mil i un milió d’habitants. Terrassa actua com a ciutat líder regional a nivell europeu
en un grup de treball presidit per la localitat de Chefchaouen (Marroc) i en el que
també hi participen, liderant les seves respectives zones regionals, Cuenca
(Equador), Odienné (Costa d’Ivori) i Delhiwelia (Sri Lanka). L’acte tindrà lloc a l’Hotel
Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).

A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Sopar Oficial del Fòrum de Ciutats Intermèdies (I-Cities) de la xarxa
CGLU que tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure Infantil: XIV Jornades de Formació de
delegats i delegades del Projecte Punt Jove a l’Institut (PJI). Les formacions tindran
lloc del 20 al 24 de novembre al Centre Cívic President Macià de 9 a 14 h. Cada dia
s’organitzarà una programació específica per a cadascun dels cursos de secundària,
des de 1er d’ESO fins a Batxillerat. En total participaran 460 joves de 15 centres de
secundària, dels quals 12 són públics i tres, concertats. Les jornades inclouran
formació sobre estructura organitzativa dels centres de secundària, funcions dels
delegats i delegades, i drets i deures de l’alumnat.
A les 9.30 h:
Terrassa Cooperativa: Formació: “Impulsa la productivitat amb eines innovadores de
gestió col·lectiva”. Formació amb l'objectiu d'ajudar les organitzacions a millorar la
seva productivitat amb eines de gestió innovadores. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran
(c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 17 h:
Activa el + 60: Pel·lícula: Florence Foster Jenkins, dirigida per Stephen Frears.
Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17.30 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Formació del professorat: “La participació
estudiantil”. Per aprendre noves tècniques per impulsar la participació als centres
educatius. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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