Agenda

Divendres, 15 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, presidirà l’acte de presentació de
la donació del mobiliari original de la Masia Freixa per part de la família Freixa –
Serra, que serà present a l’acte. La presentació tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a la Festa de final de curs del Casal
de Gent Gran de Sant Pere Nord que tindrà lloc al mateix casal (rbla. de Francesc
Macià, 257).
A les 17 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la Fira d’Artesans de les Fonts,
organitzada per l’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, la Llar de la Gent
Gran de les Fonts i Els Fontins Associació Cultural. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic
les Fonts (c/ de Santa Teresa, 1).

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

A les 17.30 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al “Nadal al Districte 3”, que inclourà
xocolatada, Caga Tió comunitari i tallers infantils. L’activitat està organitzada per
l’Associació de Veïns de Can Palet, Dones amb Iniciativa de Can Palet, Club de la
Gent Gran de Can Palet, Esplai Can Palet, INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce i
Associació de Veïns de Guadalhorce. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 2) i a la mateixa plaça de Can Palet.
A les 18 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i el
regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistiran a la
representació teatral d’Els Pastorets, a càrrec del Centre de Paràlisi Cerebral de
Prodis. L’espectacle es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 19.30 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al Pessebre Vivent de les Fonts,
organitzat per l’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, la Llar de la Gent
Gran de les Fonts i Els Fontins Associació Cultural. El pessebre es podrà veure al
Casal Cívic les Fonts (c/ de Santa Teresa, 1).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, de nivell avançat, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 i a les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Parella TIC (Curs d’informàtica). Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 12.30 h:
Activitats el Servei d’Universitats: Mostra del Coneixement: "Taller d'habilitats de
comunicació". Es treballaran els pilars que aporten eficàcia per aconseguir una bona
comunicació. A càrrec d’Elisabet Carvajal. Tindrà lloc a l’Institut Can Jofresa (av. de
Can Jofresa, 12).
A les 12.30 h:
Cicle Sons de Nadal: Cantada conjunta com a cloenda de la XV Trobada de Corals
de Secundària de Terrassa. Tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta... Novetats!. Presentació de les
darreres novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca (BD2). Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats del Districte Jove: Joc de rol “Ègara Nit Clans – Edició Hivernàlia”. Joc
participatiu destinat a joves d’edats compreses entre els 12 i els 25 anys. La
proposta és un joc en el que els i les joves han d’utilitzar tot tipus d’habilitats,
potenciant el treball en equip i col·laboratiu amb un component competitiu. Aquesta
tercera edició pren el relleu del joc que es va realitzar durant les dues darreres
Festes Majors i que es van convertir en èxit de participació, amb la presència de més
de 100 joves per edició. El punt de convocatòria del torneig serà la plaça Nova. Des
d’aquí els i les joves hauran de superar un seguit de proves ubicades a diferents
espais emblemàtics del centre de vianants de la ciutat. La superació de les diferents
etapes conduirà als i a les participants a la plaça del Vapor Ventalló, en la que hi
haurà ubicat el punt de finalització del joc. Aquesta activitat s’emmarca en la
celebració del 20è aniversari del projecte Districte Jove, un programa d’intervenció i
acompanyament socioeducatiu en el temps de lleure, adreçat a joves i adolescents
de Terrassa d’entre 12 i 25 anys. El projecte es duu a terme en cinc espais Juvenils
de la ciutat, tot i que també es realitzen activitats en altres equipaments municipals
dels districtes com són els Centres Cívics, les escoles públiques, els poliesportius o
l’espai públic.
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Colla castellera de la canalla lectora”. Trobada de clubs
de lectura infantils amb els Castellers de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil d’ombres xineses: “Els Pastorets”. A la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte - Story Time: “Rudolph the Red Nosed
Reindeer”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar de Nadal: “Fem la postal de Nadal”. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
La Descomunal: La 17a Descomunal està organitzada per les entitats Quart Creixent
i Rudes Rebels que presenten “La histèria de l’Art” per girar la història de l’Art i posar
llum a la foscor de totes les dones silenciades. Es descobriran llegendes ancestrals i
curiositats artístiques de la ciutat, a través d'una ruta a peu que sortirà des
del Kasalet (carrer de la Societat, 4) i que anirà acompanyada de membres de la
colla dels Diables de Terrassa. Durant el recorregut hi haurà moments per a
la poesia, la il·lustració i la valentia femenina, de la mà de Karla Ramos, Selena
Cotarelo, Niña Lince i Sadie Sitges. La ruta finalitzarà al bar de la Casa Baumann. La
Descomunal és una trobada bimensual del BaumannLab – Laboratori de creació
jove per posar en comú experiències artístiques de la ciutat de Terrassa. La
Descomunal és oberta a tothom i gratuïta. Vine a conèixer artistes i col·lectius,
explica’ns què fas o simplement digues la teva.
A les 19.30 h:
4t Circuit Música Moderna: Concert de rock-folk, amb el grup Tian’n’men, amb
Cristian Guilà, compositor, lletrista, guitarra i veu; Ricard Mula, baix; Jordi Monterde,
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guitarra; i Ricard Arcos, bateria. Tindrà lloc al Casal Cívic Can Palet II (c/ del Túria,
3).
A les 22 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Narradors de la nit: “Narracions per gaudir, històries per
emocionar-te”, a càrrec de Vet aquí que... Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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