Agenda

Dissabte, 17 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor del Districte 6,
Javier García; participarà en l’acte de celebració del 30è aniversari del Centro
Andaluz Nueva Carteya. A l’acte, que tindrà lloc a la seu de l’entitat (c/ de Huelva,
35), també assistirà l’alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà al partit de futbol sala que
enfrontarà els equips de futbol sala en categoria Infantil de la Lliga Escolar de Futbol
Sala de Terrassa quue enfrontarà els equips Esportiu Ca n’Anglada “A” i ATL San
Juan Futsal. Aquest partit se sumarà a la commemoració del Dia Internacional contra
l'Homofòbia al Futbol. L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l'Associació
de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca (ACFTC) i el Consell Esportiu del Vallès
Occidental Terrassa (CEVOT), ha engegat una campanya per encoratjar a jugadors i
jugadores, famílies, equips tècnics, esplais i ciutadania contra la discriminació
homòfoba a l'esport i, en particular, al futbol, coincidint amb aquesta efemèride (19
de febrer).Abans del partit, es desplegarà una pancarta amb el lema “El futbol contra
l'homofòbia” i es repartiran fulletons informatius sobre la importància de no admetre
actes homòfobs a l’esport i cordons amb la bandera irisada, que representa el
col·lectiu LGTBI, i que molts i moltes dels jugadors i jugadores lluiran a les botes
durant els partits d’aquest cap de setmana. El partit es disputarà al Poliesportiu
Municipal de Ca n’Anglada (c/ del Dr. Aymerich i Gilabertó, 136).
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A les 12.30 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà al partit de futbol que enfrontarà
els equips de futbol en categoria masculina Juvenil Primera Divisió Grup 6, que
enfrontarà els equips San Cristóbal CP “A” i Can Rull Rómulo Tronchoni CFU “B”.
Aquest partit se sumarà a la commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia
al Futbol. L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l'Associació de Clubs
de Futbol de Terrassa i Comarca (ACFTC) i el Consell Esportiu del Vallès Occidental
Terrassa (CEVOT), ha engegat una campanya per encoratjar a jugadors i jugadores,
famílies, equips tècnics, esplais i ciutadania contra la discriminació homòfoba a
l'esport i, en particular, al futbol, coincidint amb aquesta efemèride (19 de
febrer).Abans del partit, es desplegarà una pancarta amb el lema “El futbol contra
l'homofòbia” i es repartiran fulletons informatius sobre la importància de no admetre
actes homòfobs a l’esport i cordons amb la bandera irisada, que representa el
col·lectiu LGTBI, i que molts i moltes dels jugadors i jugadores lluiran a les botes
durant els partits d’aquest cap de setmana. El partit es disputarà al Camp Municipal
de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 17.30 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà al
Campionat de Catalunya d’Hivern Open de Natació Adaptada que tindrà lloc a les
instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 18.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà a
l’espectacle benèfic a favor del projecte solidari “Muntanyes de Solidaritat”, de
l’associació d’ajuda al Nepal EDFON Terrassa, que tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 19 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, i el regidor del
Districte 6, Javier García, assistiran al Concert per l’Asperger “Tots som únics”, en
commemoració del Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger, organitzat per
l’Església Unida de Terrassa a la seva seu (av. de Béjar, 299).
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A les 19 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà al Concert Solidari organitzat per
Oncolliga – Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica que comptarà amb
l’actuació de Gospel Vallès. El concert tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al concert a càrrec de 12Cuerdas, amb Víctor Martínez, guitarra elèctrica i
acústica; Rubén Lorente, guitarra flamenca; i la col·laboració especial de Xavi
Castillo, contrabaix i baix elèctric; i Sergio Martín, percussió. El concert, dins del cicle
Jazz a prop, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel
Sallent, 55), amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la Maurina.
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:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: “Taller d’elaboració de projectes per a
entitats, disseny contingut i redacció”. Formació adreçada a entitats i associacions
de la ciutat. Tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 10.45 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Ruta literària “El cosidor d’errades”, amb la presència de
l’autora terrassenca Tessa Julià. Nova ruta literària, de dues hores de durada, amb
l’objectiu de fomentar la lectura, contribuir a la promoció de la cultura i donar a
conèixer la ciutat de Terrassa i els seus autors. Les persones participants sortiran
del Raval de Montserrat per recórrer diferents punts de la ciutat com la xemeneia de
la plaça Nova, la plaça Vella, la Torre del Palau o altres edificis i elements singulars
que formen part del patrimoni terrassenc i que també queden recollits d’una o altra
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forma en la novel·la de Tessa Julià. Així, les diferents parades que es realitzaran
durant el recorregut de la ruta estaran acompanyades de la lectura de diferents
textos de la novel·la que contextualitzaran aquests fragments del llibre i ajudaran a
descobrir part del ric i extens patrimoni industrial existent a la ciutat. El punt de
trobada serà al Raval de Montserrat (davant de l’Ajuntament).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Mística conilla”, de Jordi Lara. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab: “Històries en moviment”, a càrrec de Magalí
Homs. Activitat per a famílies amb infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “¡¡Valórate!!”, a càrrec de la seva
autora, Beatriz Ballesteros. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).

Diumenge, 18 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.45 h:
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 dels Tres
Tombs de Sant Antoni Abat, organitzada per l’Associació Cultural Amics de Sant
Antoni Abat de Terrassa. La sortida dels carruatges i els genets es farà a les 11.45
des dels dipòsits de Can Boada, i el recorregut passarà pel Camí de Can Boada,
avinguda de Can Boada, Ronda de Ponent, avinguda de Josep Tarradellas, rambla
d’Ègara (dues voltes del Centre Cultural Terrassa al carrer d’Antoninus Pius),
avinguda de Josep Tarradellas, Ronda de Ponent i Camí de Can Boada.
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A les 12.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, participarà en la cerimònia de lliurament de premis de la 6a edició de la
Copa del Món d’Esgrima Floret Junior Masculí que es celebra els dies 17 i 18 de
febrer al Pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa. L’acte tindrà lloc al
mateix Pavello de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4-6). La Copa del Món d’Esgrima
Floret Junior Masculí compta amb una participació de 155 tiradors provinents de 29
països i 15 equips nacionals i està organitzada per la Federació Catalana d’Esgrima
en col·laboració amb el Club Esgrima Ciutat de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la 4a edició del Mercat d’Artesania
“Racó de les firaires”, organitzat per Càritas Arxiprestal de Terrassa a la Parròquia
de Sant Valentí (pl. del Segle XX, s/n).
A les 11 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la Missa amb motiu de la Festa
Patronal de Sant Valentí oficiada pel bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses a
la Parròquia de Sant Valentí (pl. del Segle XX, s/n).
A les 12.15 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la Ballada de Sardanes organitzada
per l’Associació de Veïns del barri del Segle XX, amb motiu de la Festa Patronal de
Sant Valentí, que tindrà lloc a la plaça del Segle XX.
A les 14 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà al partit de futbol que enfrontarà
els equips de futbol en categoria femenina Primera Divisió Juvenil Cadet, que
enfrontarà els equips Manu Lanzarote Club de Futbol “A” i CD Fontsanta Fatjó “A”.
Aquest partit se sumarà a la commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia
al Futbol. L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l'Associació de Clubs
de Futbol de Terrassa i Comarca (ACFTC) i el Consell Esportiu del Vallès Occidental
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Terrassa (CEVOT), ha engegat una campanya per encoratjar a jugadors i jugadores,
famílies, equips tècnics, esplais i ciutadania contra la discriminació homòfoba a
l'esport i, en particular, al futbol, coincidint amb aquesta efemèride (19 de
febrer).Abans del partit, es desplegarà una pancarta amb el lema “El futbol contra
l'homofòbia” i es repartiran fulletons informatius sobre la importància de no admetre
actes homòfobs a l’esport i cordons amb la bandera irisada, que representa el
col·lectiu LGTBI, i que molts i moltes dels jugadors i jugadores lluiran a les botes
durant els partits d’aquest cap de setmana. El partit es disputarà al Camp Municipal
de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 15.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al dinar de celebració de la Festa dels Tres Tombs, organitzat per
l’Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abad de Terrassa. L’acte tindrà lloc al
restaurant L’Hort d’Ullastrell (c/ de Valls, 119).
A les 17 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà, al Parc de les Nacions Unides, en el
lliurament de premis de la Vallès Drac Trail i la Half Drac Trail, dins de la Vallès Drac
Race, competició consistent en tres proves de trail simultànies de diferent nivell i
quilometratge. La cursa més exigent és la Vallès Drac Trail que té 48 km de
recorregut i 2.200 metres de desnivell positiu, en aquesta prova els corredors han de
donar una volta sencera al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una altra activitat
és la Half Drac Trail que enllaça Terrassa amb Mura i té 24 km i 1.100 metres de
desnivell positiu. Per últim també hi ha la cursa L’Esquena del Drac d’11 km i 350
metres de desnivell positiu, d’iniciació al trail pels entorns del llac petit; i les Vallès
Drac Kids, curses per als més petits d’entre 1 i 3 km. L’objetiu de la Vallès Drac
Race és la promoció del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per a la pràctica
esportiva. La sortida de totes les curses, així com el lliurament de premis, es farà al
Parc de les Nacions Unides. La Vallès Drac Race està organitzada pel Club
Excursionista de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà al Concert Commemoratiu del 25è
Aniversari del Rotary Club de Terrassa “Venim del nord, venim del sud...”, concert a
càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigit pel concertino Quim Térmens.
El concert, dins de la Temporada “Terrassa Música Clàssica, tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 19 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al concert de swing a càrrec de
Gerard Nieto Reunion Three, amb Gerard Nieto, piano; Kike Angulo, guitarra; i Pere
Loewe, contrabaix. El concert, dins del cicle Jazz a prop, tindrà lloc al Casal Cívic
deñ Segle XX (pl. del Segle XX, 11), amb la col·laboració de l’Associació de Veïns
del Segle XX.
ALTRES ACTIVITATS
A les 19 h:
Activitats del CDMT: Presentació de teixits d’arreu del món i taller sobre tècniques
decoratives. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa presenta teixits
que avui formen part de les col·leccions del CDMT però que van pertànyer a
cultures originàries dels cinc continents. En aquestes peces es poden reconèixer
multitud de materials i tècniques tèxtils així com una gran diversitat de motius
decoratius amb iconografies i significats peculiars. Després de les explicacions de la
conservadora del CDMT, Mercè López, les persones participants podran mesurar els
seus coneixements in situ amb un breu joc d’identificació de tècniques decoratives
tèxtils. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 20 h:
Cicle Terrassa Música Moderna: Concert col·lectiu “Sota les cunetes, justícia” de
Verdcel, amb Meritxell Gené, Montse Castellà, Rusó Sala, Cesk Freixas, Feliu
Ventura i Joanjo Bosk. Al juliol va fer 80 anys de la sublevació militar feixista i el
concert col·lectiu és un clam per la memòria històrica i la resistència democràtica. La
sublevació va acabar amb les llibertats i va comportar la persecució de la llengua i
cultura catalanes, l’empresonament i l’exili per a milers de persones i l’assassinat de
milers de republicans, encara avui mal enterrats a les cunetes. Tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
A les 20 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Representació de l’obra teatral “e.v.a.”, de
Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique. Una producció de T de Teatre, Grec
2017 Festival de Barcelona i Teatre Romea, dirigida per Julio Manrique. Es podrà
veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 19 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela; i de la regidora de Polítiques de
Gènere, Gracia García, presidirà l’acte d’inauguració del Cinefòrum per la Igualtat,
cicle organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa.
L’acte comptarà amb la projecció de la pel·lícula “Mama”, dirigida per Julio Medem.
El col·loqui posterior el dinamitzaran representants de la Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica (Oncolliga). L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9). El Cinefòrum per la Igualtat enguany portarà al cinema Catalunya set
pel·lícules amb els seus respectius col·loquis. Com és habitual, el Cinefòrum compta
amb la implicació de diversos serveis municipals, que contribueixen a aportar
temàtiques diverses al programa (salut, cultura, diversitat sexual, etc) en el context
del compromís de l’Ajuntament per treballar transversalment per la igualtat.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, rebrà una delegació del Moviment
per a unes Pensions Dignes de Terrassa, que lliurarà a l’alcalde un document amb
les reivindicacions del col·lectiu. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Exposició: “Els infants
volen la pau”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 11.30 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Taller d’eBiblio, a
càrrec de Montse Sabater. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Aprèn a crear còmics amb Pixton”, a càrrec d’Àlex
Macias. Activitats per a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller “El monstre de colors”. Activitats per a infants des de 18
mesos fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 19 h:
Activitats d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu: “La teva web amb
WordPress”. Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa, sala d’informàtica 7 (ctra. de
Martorell, 95).
A les 20 h:
Cicle Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de McEnroe (acústic) + The
Harlock. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
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