Agenda

Dissabte, 24 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 Degustació
Gastronòmica de diferents plats elaborats amb brotons i espigalls de col brotonera.
L’acte, organitzat per la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic, la Fundació
Miquel Agustí i l’Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa i de Terrassa Gastronòmica, tindrà lloc
al Mercat de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de representants dels Grups
Municipals, assistirà a l’Ofrena Floral amb motiu del Dia d’Andalusia que tindrà lloc a
la plaça d’Andalusia. L’acte comptarà amb la interpretació dels himnes de Catalunya
i Andalusia, a càrrec de la Banda de Música de San José de Abrucena de Terrassa i
amb l’actuació prèvia dels quadres de ball de diferents centres de cultura andalusa
de la ciutat.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la celebració del 4t aniversari del Mercat de les Puces, organitzat per
l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell. El Mercat de les Puces, de segona mà,
es celebra cada últim dissabte de mes al Parc de Sant Jordi.
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A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la
pedalada “Terrassa en flashback” organitzada per l’Agrupació d’Arquitectes
Urbanistes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. La sortida es farà des de
l’Estació de Nacions Unides dels FGC i finalitzarà a les 14 h amb un dinar – col·loqui
al Casal de les Fonts.
A les 14 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a la 22a Calçotada Popular Egara
2018, organitzada per l’Associació de Veïns d’Egara. L’acte tindrà lloc al local de
l’entitat veïnal (pl. de la Immaculada, 4).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la inauguració de l’exposició “La Caseta”, de l’artista Sofía Ugarte.
L’obra de Sofía Ugarte destaca per la seva tècnica i s’ha descrit com a nostàlgica,
inquietant, onírica, romàntica i atemporal. L’exposició es podrà veure a la Casa Soler
i Palet (c/ de la Font Vella, 28), del 24 de febrer al 7 de març de 2018.
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’obra teatral “El traspàs”, produïda per Punt i Seguit
Teatre i dirigida per Eloi Falguera, dins de la Temporada d’Arts Escèniques del
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET). L’espectacle es podrà veure al
Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).

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, el castellà, el 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).
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A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Hora del conte: “Contes per la biblioteca”, a càrrec del
grup de voluntàries i voluntaris Explica’m un conte. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Formació artística
“Frontisses”. Taller “Maraña = Embolic”, a càrrec d’Irene Pérez. Aquest taller pren
com a punt de partida la idea principal del projecte Frontisses, trobar-se en una
cruïlla, i proposa desfer un embolic de fils, de pensaments i de situacions a través
del llenguatge en les seves diverses formes. Partint de la idea que l’art funciona com
a eina per a explorar i entendre el món, s’utilitzarà el llenguatge per investigar i
investigar-nos. El projecte “Frontisses”, de Juan Carlos Estudillo, va ser seleccionat
per la beca d'accions formatives de 2016 del BaumannLab i proposa, mitjançant un
seguit d'activitats i tallers vinculats a les arts visuals i adreçades a joves d'entre 16 i
35 anys, obrir un espai de reflexió envers la posició i els processos d'identitat dels i
de les joves en relació a la seva societat. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).
A les 19 h:
21è Cicle Jazz a prop: Jazz d’autor amb Elisabeth Raspall Quintet, format per
Elisabeth Raspall, piano i composició; Dani Pérez, guitarra; Benet Palet, trompeta;
Josep Pérez, baix; i Marc Miralda, bateria. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 19 h:
Temporada de Música 2018: “Music, life & love”, concert del Grup Vocal Zetzània,
dirigit per Óscar García, que interpretaran música de diferents gèneres com clàssics
del jazz, gospel contemporani, pop americà, musical de Broadway o rock català,
amb motiu del seu 25è aniversari. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, s/n)
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Diumenge, 25 de febrer
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
acompanyat de representants dels Grups Municipals, assistirà a la Missa Rociera
cantada pel Cor Rociero de Nuestra Señora de las Mercedes del Centre Andalús
d’Alcalà la Real i Comarca, amb motiu del Dia d’Andalusia. L’acte tindrà lloc a la
Catedral del Sant Esperit (pl. Vella, 12).
A les 12 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà al partit de futbol corresponent a la 22a
Jornada de Primera Catalana Grup 2 que enfrontarà els equips CP San Cristóbal i
FC Martinenc. El partit, durant el que es repartiran cordons amb la bandera irisada i
fulletons contra l’homofòbia dins de la campanya impulsada per l’Ajuntament de
Terrassa, l’Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i el Consell
Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, es disputarà al Camp Municipal de Futbol
de Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 17.30 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà a l’actuació del Grup de Teatre del
Casal de Gent Gran de les Arenes que inclourà fragments de “Vaya par de gemelas”
i de l’obra musical “Las viudas”. L’espectacle es representarà al Centre Aragonès de
Terrassa (c/ del Doctor Pearson, 139).
ALTRES ACTIVITATS
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Programació familiar: Teatre: “Superbleda”,
a càrrec de la companyia la Bleda. Espectacle dirigit per Pere Hosta i interpretat per
la pallassa Helena Escobar. Es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 20 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Representació de l’obra teatral “Medusa”,
de Ricardo Menéndez Salmón, adaptat per Pablo Ley i dirigit per Aleix Fauró i Isis
Martín. Producció de La Vigueria, Bitò Produccions – Premi Quim Masó 2016 i
Teatre Nacional de Catalunya. Es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall,
2).
A les 20 h:
Temporada “Terrassa Música Clàssica”: “Gypsy Airs”, concert amb obres de M.
Infante, B. Godard, Pietro Morlacchi, P. de Sarasate, A. Khachaturian i C. Saint
Saëns; interpretades per Elisabet Franch, flauta travessera, i Josep Buforn, piano.
Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n)

Dilluns, 26 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, rebrà una delegació de la Junta Directiva de l’Ègara Cops Walkers,
encapçalada pel seu president, Juan Antonio Villar. Ègara Cops Walkers és un equip
format per sis policies municipals de Terrassa que, per quart any consecutiu,
participarà en la propera edició de la Trailwalker d’Oxfam Intermón amb l’objectiu de
recaptar diners que es destinaran a la investigació de diverses malalties infantils
rares. La Trailwalker, cursa de 100 km a recórrer en un màxim de 32 hores, sortirà el
proper 14 d’abril d’Olot i recorrerà la Ruta del Carrilet, via verda entre Olot i Sant
Feliu de Guíxols. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 1416).
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A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, i el president de la Federació Catalana de
Rugby, Ignasi Planas, signaran el conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i la
Federació Catalana de Rugby per a la construcció d’un camp poliesportiu de rugbi i
futbol a la zona de les Fonts. Posteriorment a la signatura del conveni, l’alcalde i el
president de la Federació atendran als mitjans de comunicació. L’acte, al que també
assistirà la regidora d’Esports, Eva Candela, tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.15 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 regidora de Salut, Eva
Candela; es reunirà amb una delegació de la Hermandad de San José de Abrucena
en Terrassa, encapçalada pel seu president, Juan García, que li presentaran l’acte
que l’entitat organitzarà el 28 de novembre al Teatre Principal per recaptar diners per
a la investigació del càncer infantil i el programa d’actes de la tradicional romeria de
San José de Abrucena que es celebrarà els dies 5 i 6 de maig. 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: “Concurs
del Mes de la Pau”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Punt de trobada, a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller Grans i Petits, a càrrec del Club Social Ègara.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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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).
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