Agenda

Dissabte, 24 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al concert a càrrec de Dani Doriz &
Toni Solà Quartet que tindrà lloc a la plaça Vella dins del 37è Festival de Jazz de
Terrassa.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Ciutadania, Adrián
Sánchez, assistirà al concert de gospel-jazz a càrrec de The Bobby Lewis Ensemble
organitzat per l’Església Evangèlica Unida de Terrassa i emmarcat dins del 37è
Festival Jazz Terrassa. El concert tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, i del regidor de Ciutadania,
Adrián Sánchez, assistiran a la celebració del Dia Internacional de la Dona
organitzada per Amical de Dones Senegaleses de Terrassa que tindrà lloc a
Sunukër (ctra. de Castellar, 383).
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A les 18 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà a l’espectacle solidari de dansa “El Petit
Príncep”, a càrrec de la companyia de dansa Somnis de Retahíla i a benefici de
l’associació Sanfilippo Barcelona. L’espectacle es podrà veure al Teatre Alegria (c/
de Gaudí, 15).
A les 19h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà al partit de futbol Terrassa FC – CE
Granollers, que es disputarà a l’Estadi Olímpic Municipal (Av. Abat Marcet, 120).

ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Torre del Palau: Terracium
astellum, el sentinella de la ciutat”. És l’edifici més emblemàtic de la ciutat, tant per la
seva situació al centre del casc antic com per la seva presència a l’escut de la vila
de Terrassa. El punt de trobada serà a la plaça de la Torre del Castell-Palau.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 19 h:
Temporada Terrassa Música Clàssica: “Missa Pacis” de Tilman Jaeger (2015). Missa
per a cor i combo de jazz, a càrrec del Conjunt Vocal de Boeblingen (Alemanya) i de
la Coral Nova Ègara. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest
Lluch, s/n).
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Diumenge, 25 de març

AGENDA
A les 10.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Ciutadania, Adrián
Sánchez, participarà en l’acte d’inauguració de la plaça Samuel Vila i Ventura, que
es troba a la carretera de Matadepera, a l’alçada de l’avinguda de Béjar. Samuel Vila
i Ventura (1902-1922) va ser pastor evangèlic, escriptor, Acadèmic de la Llengua
Espanyola i fill adoptiu de Terrassa. Juntament amb la seva esposa: Lídia Vila
Campderrós (1914-2014) va fundar l’Editorial Clie i varen ser pioners del
protestantisme a Terrassa. L’acte està organitzat per l’Església Evangèlica Unida de
Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. El punt de trobada serà a
la mitjana de l’avinguda de Béjar, a l’alçada de la carretera de Matadepera, on es fa
el Mercadal. Un cop finalitzat l’acte, l’alcalde i el regidor de Ciutadania assistiran al
culte de batejos de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa que tindrà lloc a les 11 h
a la seva seu (av. de Béjar, 299).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Flors i jardins modernistes”.
Visita a la Casa Alegre de Sagrera, carrers de Sant Pere, del Teatre i de Sant Pau,
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la Casa Baumann i l’Espai de Modernisme del Centre de Documentació i Museu
Tèxtil, on es fixarà la mirada en les flors i plantes més representades i transformades
pels artistes del Modernisme. Punt de trobada a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29-31).

A les 11 h:
Activitats del Servei de Cultura: Taller familiar: Crea un univers de records personals.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Castell Cartoixa
Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 12 h:
Temporada Terrassa Música Clàssica: “Happy Boom! Dansa imaginària”, a càrrec de
la Companyia Iván Góngora. És una producció de The Impact Of, i forma part del
Cicle Concerts per a Petits i Grans. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, s/n).
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 h:
Cicles de vida, camins d’igualtat?: Xerrada: “Dones valentes per la igualtat”, a càrrec
de Rosa Cuadre Frances, advocada. Acte organitzat per l’Associació de Vídues de
Terrassa. Tindrà lloc al c/ de Blasco de Garay, 34, baixos.
A les 18 h:
Temporada Terrassa Música Clàssica: “Rèquiem”, Rèquiem en sol menor de
Domenico Cimarosa (1749-1801), obra composta l’any 1787. A càrrec de la Coral
Mixta d’Igualada, dirigida per Alfred Cañamero; i de l’Orquestra de Cambra Terrassa
48, direcció i concertino, Quim Térmens. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
A les 18 h:
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Temporada d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET): “Landscape / el idiota y lo
sublime”, muntatge entre el documental i la ficció creat per Ernesto Collado. És una
producció de Fundació Catalunya-La Pedrera / Noves Escenes, amb música original
i espai sonor de Barbara Van Hoestenberghe. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de
Gaudí, 15)

Dilluns, 26 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez, es reunirà amb una delegació de l’Associació
Catalana Pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT), encapçalada pel seu
president, Ricard López, i amb la directora general de l’IMSERSO, Carmen Balfagón.
L’APSOCECAT presentarà l’entitat a l’alcalde i els seus projectes més immediats.
APSOCECAT és una entitat formada per Persones amb Sordceguesa de totes les
edats, així com per les seves famílies, amb l’objectiu de contribuir al
desenvolupament personal i social de les persones afectades per aquesta
discapacitat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada el dia 25 de cada mes per la
regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes
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concentracions (que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és
manifestar públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la
solidaritat amb les dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència
pel sol fet de ser dones. L’acte inclourà la lectura del Manifest contra la violència
patriarcal, un minut de silenci i un recital poètic a càrrec del Casal de la Dona de
Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller 1. “Un planeta revolucionari”. Taller per a
infants de 4 a 12 anys. Dins del cicle “Al Museu... i Santes pasqües! – Terrassícoles
al Museu”. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Sessió del conte: La Vella Quaresma. Taller per a
infants de 4 a 12 anys. Dins del cicle “Per setmana Santa, la mainada al Museu”.
Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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