Agenda

Divendres, 19 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà l’acte de celebració institucional del
nomenament de Terrassa com a membre de la Xarxa de Ciutats Creatives de la
Unesco en l’àmbit de Cinema. L’acte, que tindrà lloc al hall de l’edifici principal del
Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV-1274, km 1), comptarà també amb la
intervenció del portaveu de la Taula de l’Audiovisual de Terrassa, el cineasta Jan
Baca, i amb la presència de portaveus dels Grups Municipals.
Al final d’aquest acte, l’alcalde de Terrassa i el portaveu de la Taula de l’Audiovisual
de Terrassa, mantindran un contacte amb els mitjans interessats.
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, es reunirà amb una delegació
del Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (JazzTerrassa),
encapçalada pel president d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Jordi Chueca; i
pel president de JazzTerrassa, Paco Gordillo. La delegació presentarà a l’alcalde la
programació i les novetats del 37è Festival Jazz Terrassa que es celebrarà del 7 al
24 de març. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia.
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Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la festa oberta a tota
la ciutadania, que tindrà lloc a la plaça Vella, a partir de les 18.30 h, per celebrar el
nomenament de Terrassa com a membre de la Xarxa de Ciutats Creatives de la
Unesco en l’àmbit de cinema. L’acte inclourà diferents activitats com concerts amb la
interpretació en directe de temes que formen part de la història del cinema a través
de bandes sonores de pel·lícules com Batman, Braveheart, Cinema
Paradiso o Pirates del Carib, entre d’altres. També es faran projeccions al voltant del
paper de Terrassa i la seva trajectòria com a ciutat del cinema, i s’instal·laran
photocalls on fotografiar-se i compartir l’experiència amb personatges molt
reconeguts del panorama cinematogràfic internacional. Tot plegat, anirà acompanyat
de la presència d’alguns personatges de sagues com Star Wars, Pirates del Carib o
Indiana Jones, que protagonitzaran diverses sorpreses durant la celebració. També
s’animarà a la ciutadania a compartir la seva experiència a través de les xarxes
socials amb les etiquetes #terrassacityoffilm i #unesco.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a les Festes Patronals en honor de
Sant Sebastià i Sant Antoni Abat que es celebraran al poble de Fiñana (Almeria).
A les 10.45 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte de presa de
possessió del nou director de l’Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial
de Terrassa, Enric Carrera. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Institut
d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (c/ de Colom, 15).
ALTRES ACTIVITATS
A les 17 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Per a infants d’11
a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17.30 h:
Activitats dels Mercats Municipals: Taller “Cuina d’hivern”, dins del cicle “Als mercats
es fa salut”. Tindrà lloc al Mercat Municipal de Sant Pere (c/ de Francesc Salvans,
25).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Enxanetes: “Esmeralda rumb a l’horitzó”,
de Sara Rojo. Per a infants de 7 a 8 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).

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

