Agenda

Divendres, 26 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez, mantindrà una reunió institucional amb una
delegació de la Junta Directiva de la Coordinadora Capaç, encapçalada per la
presidenta de l’entitat, Isabel Suazo. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa i president en funcions de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya (XATIC), Alfredo Vega, presidirà l’assemblea anual ordinària de la XATIC
que tindrà lloc a Can Marfà, Museu del Gènere de Punt, Fundació Vilaseca de
Mataró (c/ de Can Marfà, 1, Mataró). A l’assemblea també assistirà el tinent d’alcalde
de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i vicepresident de la XATIC, Amadeu
Aguado.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte d’inauguració de l’Exposició
fotogràfica del 60è aniversari de l’Esbart Egarenc, juntament amb la presidenta de
l’Esbart Egarenc, Laia Miranda; i el president del Centre Cultural El Social, Ricard
Figueras. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Arts “Els Suris” del Centre Cultural El Social (c/
de la Font Vella, 40).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Ciutadania i Drets Humans, Adrián Sánchez, participarà en l’acte per a
estudiants de celebració del Dia internacional de commemoració a les víctimes de
l'Holocaust i de prevenció de crims contra la humanitat. L’acte, al que assistiran
alumnes de 13 centres educatius d’arreu de Catalunya, inclourà testimonis de les
entitats memorialistes i la representació teatral “MAUS”, a càrrec dels alumnes de
batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut de Viladecavalls i dels estudiants del CEM
(Escola de música grau professional), dirigida pel professor José Antonio Aguado i
produïda pel Departament d’Arts Escèniques de l’Institut de Viladecavalls. Dins de
l’acte també s’inclourà l’espectacle “Cançons de la resistència”, a càrrec de la
cantant Marina Rossell. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 12 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 19 h:
El regidor d’Universitat i Innovació i de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez,
participarà en l’acte d’inauguració del cicle de conferències “Aula de Cinema”, que
consta d’un total de 5 conferències que es duran a terme a diferents biblioteques
municipals entre el 26 de gener i el 24 d’abril amb l’objectiu de difondre la cultura del
cinema entre la ciutadania, promoure el paper de les biblioteques públiques com a
equipament cultural de proximitat facilitador de l'accés universal a la cultura i donar
visibilitat també a les activitats de la Fundació ESCAC. Posteriorment a l’acte
d’inauguració, en el que intervindran també el portaveu de la Taula de l’Audiovisual
de Terrassa, Jan Baca, i un representant de la Diputació de Barcelona; el professor
de l’ESCAC Daniel Agudo farà la primera conferència del cicle titulada “Art i cinema”.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la Xarxa de Biblioteques: “Xerrem”, grups de conversa en català, de
nivell avançat. A càrrec de CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de la Xarxa de Biblioteques: Parella TIC (Curs d’informàtica). A càrrec de
l’Institut Investigador Blanxart. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Presentació del llibre “El mestre de Kheops” d’Albert Salvador,
a càrrec de l’autor. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la Xarxa de Biblioteques: L’hora del conte - Story Time “The Ugly
Duckling”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la Xarxa de Biblioteques: Taller infantil “Els pots de la felicitat”. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “No et moi”, de Delphine de Vigan.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Terços: “Els meus trucs per sobreviure a
la classe de natació”, de Gideo Samson. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
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