Agenda

Dimecres, 14 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
9.00 h
L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinent d'alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, mantindrà una reunió institucional
amb la Junta directiva de Mútua de Terrassa, encapçalada pel seu president, Jordi
Parera; i el seu director general, Esteve Picola, en què es parlarà sobre els reptes de
futur i nous projectes de l'entitat. La reunió tindrà lloc a la seu d'Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 10 h:
L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la tinent d'alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, es reunirà amb una delegació de la
Junta directiva de l'Associació de transplantats hepàtics de Catalunya encapçalada
pel seu president, José María Martínez, i la delegada de l'entitat al Vallès Occidental,
Puri Marsà. L'associació presentarà a l'alcalde el projecte d'una obra de teatre
solidària que es vol fer a Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, mantindrà una reunió institucional amb Isabel
Marquès, elegida en el darrer Ple Municipal com a Síndica Municipal de Greuges de
Terrassa, que començarà a exercir el càrrec aquest 15 de febrer. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.15 h:
El tinent d’Alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
oferirà una roda de premsa per presentar la Temporada de Música febrer-juny 2018
de l’Auditori Municipal de Terrassa. A l’acte també intervindran representants de les
entitats i col·lectius que participen a la programació. Després de la presentació,
s’oferirà un tastet musical a càrrec del pianista i director d’Amics de l'Òpera i la
Sarsuela de Terrassa (AOIST), Joan Manau i la soprano Michelle Francis Cook. La
roda de prensa tindrà lloc a l’escenari de l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 13.15 h:
El tinent d’Alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà el lliurament de premis de la tercera edició del concurs d'Instagram
#MillorFotoTerrassa2017, organitzat per Terrassa Turisme i pel col·lectiu d'Igers de
Terrassa. El certamen premia les millors fotografies de Terrassa penjades a
Instagram en les categories d'arquitectura i experiències. En total, s'han presentat al
concurs 833 imatges. L'acte tindrà lloc a la Masia Freixa (Pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Super Woman, super inventors”. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”: taller de jardineria i horticultura. A
càrrec d’Eva Moreno. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors,
herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
Biblioteca del Districte 2. S’utilitzarà una zona de 100 m2 aproximats de sauló, i
s’ensenyarà nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants.
Comptarà amb els suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat
visites programades al jardí d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els

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

expliquen contes i els ensenyen els diferents productes de l'hort. El taller “Jardí de
contes” s'emmarca dins del projecte Terrassa, ciutat amiga de les persones grans.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè Gonzàlez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa – Casa Alegre: Conferència: “Els orígens del
col·leccionisme vuitcentista a Terrassa: excursionisme científic, arqueologia i
tertúlies”, dins del cicle “Memòria dels col·leccionisme artístic terrassenc”. A càrrec
de Carles Sánchez, doctor en Història de l’Art de la UAB. Tindrà lloc al Museu de
Terrassa – Casa Alegre (c/ de la Font Vella, 29).
A les 20 h:
XLI Carnestoltes de Terrassa: Dimecres de Cendra, amb la Rua Mortuòria. Itinerari:
sortida, Raval de Montserrat, davant l’Ajuntament de Terrassa, c/ de Gavatxons, c/
de Font Vella, pg. Compte d'Ègara, av. de Jacquard, entrada al Parc de Vallparadís
per la Casa Baumann, i Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa, on tindrà
lloc l’acte de l’enterrament del Rei Carnestoltes i la seva crema. Amb la col·laboració
de grups e cultura popular de la ciutat de Terrassa. L'últim acte del Carnestoltes serà
una sardinada popular gratuïta.
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