Agenda

Dissabte, 2 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor del Districte 3, Jordi
Rueda, participarà en la presentació del llibre “50 anys del Barri de Can Parellada”,
obra de Manolo Tena, en col·laboració amb veïns i veïnes del barri i entitats del
Districte 3, que li han facilitat fotos i informació. L’acte, al que assistiran els
presidents i presidentes de les entitats veïnals del barri, tindrà lloc al Casal Cívic de
Can Parellada (c/ d’Amèrica, 33).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, pujarà amb la presidenta sènior
de Comerç Terrassa Centre, Maria Costa, en el viatge inaugural del Trenet del
Centre, organitzat per Comerç Terrassa Centre durant les festes de Nadal. La
sortida del Trenet, que funcionarà fins al 4 de gener, es farà des de la plaça de
Salvador Espriu i arribarà a la mateixa plaça després de fer un recorregut per
diversos carrers del Centre.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de proclamació del
Terrassenc de l’Any 2017, juntament amb el president del Centre Cultural El Social,
Ricard Figueres, i el bisbe de la diòcesi de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses. El
Centre Cultural El Social lliura els títols de Terrassenc de l‘Any de manera
ininterrompuda des de fa 48 anys, un guardó que distingeix trajectòries personals
destacades i que són un model ciutadà per a tothom. La finalitat és la de retre
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homenatge a persones terrassenques de naixement o adopció que, per la seva
trajectòria cívica, han destacat en camps relacionats amb la cultura, l’art, la
beneficència, l’abnegació, l’esport o la religió, per la seva capacitat altruista i per
promoure valors cívics, com ara el compromís, la perseverança i la generositat.
L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de
la Ciutat, Amadeu Aguado; i membres de la Corporació Local; tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al sopar de celebració del lliurament
dels títols de Terrassenc de l’Any 2017, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado visitarà els punts de distribució de taifes, dins de la campanya
#Entaifa’t situats al Raval de Montserrat (davant del Mercat de la Independència), la
plaça del Progrés, i el carrer Ample (davant del Mercat de Sant Pere). Entre les vuit
del matí i les dues de la tarda, les persones que ho desitgin podran adquirir la
seva taifa presentant qualsevol tiquet de compra feta, el mateix dia 2 de desembre, a
un establiment comercial de la ciutat per un valor superior a 15 euros. L'Ajuntament
de Terrassa ha posat en marxa la campanya #Entaifa’t, amb l'objectiu de fomentar
entre la població uns hàbits de consum responsables. Es tracta d'una iniciativa
sorgida del treball portat a terme en el marc de la Taula de Comerç Local, un
organisme en el que estan representats els principals agents comercials de la ciutat i
que treballa de forma coordinada en la consolidació i promoció del sector a la ciutat.
Davant la quantitat de residus plàstics i de porexpan que acompanyen sovint la
comercialització, principalment del producte fresc, la campanya #Entaifa’t vol
fomentar l'ús de la taifa per fer les compres.
A les 17 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà al “Festival de Villancicos”
organitzat per la Hermandad Rociera Santa Maria de las Arenas Voces del Camino
de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Teatre de l’Escola Joan XXIII (c/ de Joan XXIII, 27).
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A les 17.30 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la
representació de l’obra de teatre “El mirador de les paraules que no puc dir”, a càrrec
del grup de teatre de Salut Mental Terrassa. L’acte, que tindrà lloc al Teatre Alegria
(c/ de Gaudí, 15) forma part dels actes programats a tots els districtes de la ciutat
amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat.
A les 19 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, acompanyat de
portaveus i membres de la Corporació Local, participarà en l’acte d’il·luminació de la
façana de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16), que lluirà de color taronja per
celebrar el Dia internacional de les persones amb discapacitat. L’acte inclourà una
fotografia de grup amb membres d’entitats que treballen amb persones amb
discapacitat amb el lema d’enguany #LaCulturaTrencaBarreres.
A les 21 h:
El regidor d’Estructura Territorial i Districtes, Javier García, assistirà al Festival de
Villancicos 2017 organitzat per la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Terrassa
a la sala polivalent de l’Associació de Veïns de Can Jofresa (c/ de Vic, 4).
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 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).
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A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes a dojo”. A càrrec de l’Ós
Mandrós. Per a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprenem” basat en l’intercanvi lingüístic entre els
assistents. Es pot escollir quina llengua ensenyar o aprendre (català, castellà,
anglès, francès, italià). Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Speak up!”, grup de conversa per practicar l’anglès.
anglès. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Decorem la Bd6”. A càrrec de Nerea
Soriano. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
4rt Circuit de Música Moderna: Concert del grup de pop-rock d’autor El Plan de
Alberto. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 20 h:
Temporada “Terrassa Música Clàssica”: Concert a càrrec de Camerata Glière, que
interpretarà un repertori cambrístic de finals del barroc i el classicisme fins a la
música de principis del segle XX, amb obres de W. A. Mozart, F. A. Hoffmeister, G.P.
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Telemann, i J. S. Bach. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, 1).

Diumenge, 3 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, del regidor de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Adrián Sánchez, participarà en la inauguració de l’exposició fotogràfica
“La cultura trenca barreres”, de Xavi Almirall, organitzada per l’Oficina de Capacitats
Diverses i Accessibilitat i la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat amb
motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L’acte tindrà lloc a la
seu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46).
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora d’Esports, Eva
Candela; assistirà a la presentació dels equips del CF Maurina Egara de la
Temporada 2017-2018. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de la Maurina
(c/ de Calderón de la Barca, 98).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de la 75a edició de l’exposició de pessebres, organitzada
per l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa, que tindrà lloc a la Catedral del Sant
Esperit (pl. Vella, 12).
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A les 11.30 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a la Matinal Rociera Madridista
organitzada pel Centro Andaluz de Nueva Carteya a la seva seu (c/ de Huelva, 35).
A les 16.30 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a la presentació dels equips de
bàsquet de l’SFERIC Bàsquet que tindrà lloc al pavelló de l’SFERIC (c/ de Faraday,
91).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitat al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller familiar de Nadal:
“Formes, colors i llana”, amb el que s’ensenyarà a fer figures de llana que poden
decorar la casa o l’arbre de Nadal. Per a infants a partir de cinc anys, acompanyats
d’un adult. A càrrec d’Anna Bonil. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Temporada “Terrassa Música Clàssica”: Concert de gospel “We live” amb el grup
Gospelins Terrassa, format per Alícia Rey, guitarra i dirección; Rubén Sánchez, baix;
Oriol López Calle, piano; Pere Jané, bateria; i Ana Moya, violí. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
Temporada “Terrassa Música Moderna”: Concert del grup Mishima. Tindrà lloc a la
Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
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Dilluns, 4 desembre

AGENDA
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presentarà el catàleg d’activitats i propostes de
la campanya nadalenca dels eixos comercials de la ciutat. A la roda de premsa
també intervindran representants dels diferents eixos comercials terrassencs i es
projectarà el vídeo “Terrassa fa Nadal”, produït per la Societat Municipal de
Comunicació de Terrassa. A l’acte, que tindrà lloc a la plaça del Progrés, també
assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de
Comerç, Amadeu Aguado.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “L’art de les làpides”. Fotografies d'una
selecció de làpides tallades amb baix relleu. L'objectiu es donar a conèixer els
antecedents de l'època romana, la tècnica, el simbolisme i els escultors, que es
poden trobar al cementiri de la nostra ciutat. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica: “Com fer un treball escolar”, a càrrec
de Montse Sabater. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “4 caixes i un univers”.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitat d’Universitats: Mostra del Coneixement: “Europa a les escoles”. Conferència
a càrrec d'Adrià Calvet, tècnic de l’Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de
Barcelona. Versarà sobre com fomentar el debat i la reflexió dels joves envers temes
europeus d'interès per al seu futur, ja sigui formatiu, acadèmic, laboral, i personal,
així com proporcionar la informació necessària respecte a les oportunitats que la
Unió Europea ofereix als més joves. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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