Agenda

Dissabte, 27 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del regidor de Qualitat
Democràtica, Javier García; i de portaveus dels Grups Municipals; presidirà l’Acte de
reconeixement al voluntariat organitzat pel Servei de Qualitat Democràtica de
l’Ajuntament de Terrassa. L’acte, que inclourà la projecció d’un vídeo de
reconeixement al voluntariat, una conferència a càrrec d’Eduard Sala, coach,
formador i responsable d’Acció Social de Càritas, i la presentació de les entitats que
formen part de la Taula d’Entitats del Voluntariat, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a l’Acte de la primera palada de
la construcció de la capella de l’Església del Sant Crist dels Darrers Dies. L’acte,
organitzat per l’Església del Sant Crist dels Darrers Dies, tindrà lloc al carrer de
Guipúscoa, cantonada amb el carrer d’Àlaba.
A les 20 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a l’actuació dels Quadres de Ball
“CANC” i dels Grups de l’Acadèmia del Centro Andaluz de Nueva Carteya que tindrà
lloc a la seu de l’entitat (c/ de Huelva, 6).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem”. Taller on s’aprèn una llengua llegint i parlant.
L’idioma, el català, castellà, francès o l’anglès s’escull en funció de les persones
voluntàries que hi participen. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 10 h:
Baumannlab: “Frontises”. Taller 1. Des del dibuix i la pràctica col·lectiva, a càrrec de
Flora Larrigaudière. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. Jacquard, 1).
A les 12 h:
Terrassa Comissariat 2017/18: Inauguració de l’exposició: "Tombstone are no flat",
de Carlos Fernández-Pello, dins del projecte “Mesurar amb precisió els cims
llegendaris!”, comissariat per Caterina Almirall. L’exposició es podrà veure fins l’1
d’abril a l’EspaiDos de la Sala Muncunill.
A les 12 h:
21è Cicle Jazz a prop: Inauguració del cicle amb jazz tradicional a càrrec del grup
Gumbo Jass Band, format per Òscar Font, trombó i veu; Cesc Miralta, clarinet; Pep
Traver, banjo; David Parras, tuba; i David Forns, washboard. Tindrà lloc al Mercat de
Sant Pere (pl. del Triomf, s/n).
A les 17.30 h:
(I+D) Laboratori de creativitat: “Avui és un bon dia per canviar el món”. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (c/ de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats dels centres cívics municipals: Titelles: “Oiaraki: el castell dels ocells”, a
càrrec de la companyia Binixiflat. Espectacle infantil gratuït organitzat per
l’Associació de Veïns Sant Pere Nord amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc
Macià, 189).
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A les 20 h:
21è Cicle Jazz a prop: Concert de jazz-soul a càrrec de WoM (Clara Luna, piano i
veu; Gemma Abrié, contrabaix i veu; i Laia Fortià, bateria i veu). El concert,
organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de
l’AV de Ca n’Anglada, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).

Diumenge, 28 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, participarà en la cerimònia de lliurament de medalles de l’11a edició del
Campionat de Catalunya de Natació Absolut OPEN, que també és una de les proves
del Circuit Català de Trofeus de Natació XIX Gran Premi Diputació de Barcelona –
Trofeu Ciutat de Terrassa Memorial Jaume Cardellach i aquest any també és el
Campionat de Catalunya Júnior. Una competició amb les figures de la natació actual
i la presència de la selecció absoluta RFEN i amb un total de 670 nedadors i
nedadores que es disputa a Terrassa del 26 al 28 de gener. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà al partit corresponent a la 23a jornada
del Campionat Nacional de Lliga de Futbol de Tercera Divisió que enfrontarà els
equips Terrassa FC i CE Hospitalet. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de
Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
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A les 21 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a la gala dels X Premis
Gaudí que tindrà lloc a l’Auditori del Fòrum – CCIB (pl. de Leonardo da Vinci, s/n,
Barcelona). Els Premis Gaudí els atorga anualment l'Acadèmia del Cinema Català
per difondre i promocionar les millors pel·lícules, artistes i tècnics del sector
cinematogràfic català.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Baumannlab: “Frontises”. Taller 1. Des del dibuix i la pràctica col·lectiva, a càrrec de
Flora Larrigaudière. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. Jacquard, 1).
A les 11 h:
Activitat del Museu de Terrassa: Taller familiar: “Crea un univers de records
personals”. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Teatre “L’electe”. Un text de Ramon
Madaula sobre els efectes de la política i les teràpies psiquiàtriques. Direcció i espai:
Jordi Casanovas. Interpretació: Roger Coma i Abel Folk. Tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
Festival Barnasants 2018: Actuació del músic Dani Flaco que presentarà el seu setè
disc, Verbenas y fiestas menores. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete
Montoliu, 24).
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Dilluns, 29 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, rebrà els jugadors terrassencs Ismael Bendress, infantil del FC Barcelona
d’Handbol; Arnau Fernández, cadet del FC Barcelona d’Handbol; i David Roca,
juvenil del FC Barcelona d’Handbol; guanyadors d’una medalla d’or, a les
respectives categories, al Campionat d’Espanya de Seleccions disputat a Vigo i
Pontevedra entre el 3 i el 7 de gener. La recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia.
La recepció serà oberta als mitjans gràfics i audiovisuals que vulguin prendre
imatges a l’inici de l’acte.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a les persones contractades per l’Ajuntament de
Terrassa dins del programa “Treball i Formació 2017” subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC). Dins del programa “Treball i Formació 2017”
subvencionat pel SOC, l’Ajuntament contractarà 140 persones en plans d’ocupació
des d’ara i fins al gener de 2019, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació de les
persones amb dificultats d’inserció laboral, formar-les i al mateix temps que la seva
tasca pugui revertir en benefici de la ciutat i de la comunitat. A més de la
contractació, es farà formació ocupacional per un mínim de 90 hores. L’acte tindrà
lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sànchez, participarà en l’acte d’inici i
presentació de l’edició 2018 del Programa Explorer. Explorer és un programa de
suport a l’emprenedoria dels joves a través de la formació, l’assessorament i la
tutoria de professionals perquè les persones participants desenvolupin i estableixin
els seus projectes de negoci. Va dirigit a joves entre 18 i 31 anys amb inquietuds de
desenvolupar idees innovadores. El Programa té una durada de 5 mesos,
compresos entre el febrer - juny, i està format pel següent pla de treball: formació
(presencial a l’EUNCET i online a través d’UniMOOC), assessorament i tutories.
Explorer, és una iniciativa dirigida i coordinada pel Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE), amb el mecenatge de Banc Santander i la col·laboració
local d'Orbital 40 (Parc Científic i Tecnològic de Terrassa), que articula la
col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic Leitat i l'Euncet
Business School. Les persones participants competeixen a cada centre per ser
elegits com el millor projecte local i guanyar una plaça per a un viatge a Silicon
Valley. D'entre tots els projectes guanyadors locals Explorer es seleccionaran els
tres millors a nivell estatal, que rebran una dotació econòmica de 30.000, 20.000 i
10.000 euros respectivament perquè puguin ser desenvolupats. A Terrassa, a més
de comptar amb els premis del programa, l'Ajuntament estableix anualment un premi
local així com la incorporació del projecte guanyador a KauTic40, una estada de 9
mesos en un programa d’incubació. L’acte tindrà lloc a l’Euncet Business School,
(ctra. BV- 1221 Talamanca, km 3, Terrassa).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Cicle Mes de la Pau: Exposició: “Conviure en un món de diferències”, de Joan Turu.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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