Agenda

Dissabte, 10 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i de la regidora de Salut, Eva Candela; participarà en
la campanya “Els Bombers t’acompanyen a donar sang”, iniciativa dels Bombers de
la Generalitat que vol augmentar les donacions de sang en els dies previs a
Setmana Santa. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre es podran fer
donacions de sang al Saló de Sessions de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 1416). El Raval de Montserrat, d’altra banda, acollirà diverses activitats lúdiques per a
petits i grans al llarg de tot el dia.
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al concert de jazz a càrrec de
Guillermo Calliero South American Project, dins del 37è Festival de Jazz de
Terrassa. El concert, que tindrà lloc a la plaça Vella, anirà a càrrec de Guillermo
Caliero, trompeta; Ernesto Aurignac, saxo alt; Gabriel Amargant, saxo tenor i
clarinet; Federico Mazzanti, piano i arranjaments; Martín Laportilla, baix elèctric; i
Nicolás Correa, bateria.
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà al partit corresponent a la Lliga Nacional de Waterpolo Divisió
d’Honor Femenina que enfrontarà els equips Club Natació Terrassa i Club Natació
Rubí. El partit es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de
Béjar, s/n).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a diverses activitats programades
amb motiu de la Festa Major del barri de Can Palet, organitzades per l’Associació de
Veïns de Can Palet.
A les 19 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà a la representació de
l’obra de teatre “Vivas”, a càrrec de la companyia Canas Crónicas, dirigida per Marta
Paytubí, amb motiu de la campanya “Cicles de vida, camins en igualtat?” de
celebració del Dia Internacional de les Dones. Tragicomèdia en forma de monòleg
en què una dona de 40 anys explica diferents experiències. Hi trobem temes com
l’amor, la solitud, la frustració, la lluita per fer-se valer, l’autoestima i la capacitat de
mantenir la il·lusió. L’obra es podrà veure a la sala d’actes del Centre Cívic Municipal
Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
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).
A les 10.15 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Un tastet pel modernisme
industrial terrassenc”. El punt de trobada serà a la plaça de Josep Freixa i Argemí,
11.
A les 10.30 h
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat. Bibliolab BCT: “L’hort dels
flipbooks”. Activitat per a famílies amb infants a partir de sis anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Code club, a càrrec d’Àlex Barnadas. Curs de
programació per a infants de 10 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Informàtica a mida: “Informàtica guai!”, a càrrec de Carles
Trujillo. Taller per a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Hora del conte: “Contes amb la Rosa”, a càrrec de Rosa
Fité. Activitat per a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h
Terrassa Street Art 2018: Taller on es treballaran les diferents disciplines artístiques
de cant, percussió́ corporal, arts plàstiques, teatre i moviment corporal. A cada
sessió́ es prepararà un dels moments de l'espectacle final, que tindrà lloc el mes
d’abril. Tallers oberts a infants a partir de cinc anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 20 h:
Temporada Terrassa Música Clàssica: Concert “Violintastik: El desconcert de
primavera”, a càrrec de Joan Torrentó Vilarnau, violí, i d’Oriol López Calle, piano.
Espectacle musical que recorre la història de la música en clau d’humor. Proposta
destinada a un públic familiar, de caire divulgatiu i participatiu. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).

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

Diumenge, 11 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García; de portaveus dels Grups Municipals i de membres de la Corporació Local;
participarà a l’Acte d’Homenatge a les Víctimes del Terrorisme que tindrà lloc al
costat del monument dedicat a les víctimes del terrorisme situat al parc de
Vallparadís, a la zona de la Muntanyeta. L’alcalde llegirà un manifest en homenatge
a les víctimes del terrorisme després de guardar un minut de silenci en record de les
víctimes i de la interpretació d’”El cant dels ocells”.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al Centre Aragonès de Terrassa (c/ del
Dr. Pearson, 139) per felicitar l’entitat amb motiu del seu 104è aniversari.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Missa Baturra, cantada per Los Pilares de Aragón, amb motiu del 104è
aniversari del Centro Aragonés Terrassa, que tindrà lloc a la Parròquia de Sant
Cristòfor (pl. de Ca n’Anglada, s/n).
A les 11.30 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la Matinal Motera Solidària a
benefici de la Asociación Phelan – McDermid organitzada per la Nova Associació de
Veïns de Can Parellada. L’acte tindrà lloc a la plaça de Joan Santamaria.
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils dins dels actes de celebració del
60è aniversari de l’Esbart Egarenc. L’acte tindrà lloc a la Pista d’El Social (c/ de la
Font Vella, 40).
A les 13.30 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, i el regidor del Districte 3, Jordi Rueda,
assistiran al Dinar del Club de Jubilats de Can Parellada que tindrà lloc al restaurant
El Casal de les Fonts (av. de Mossèn Parramon, 16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Dia Internacional de les Dones. “Cicles de vida, camins d’igualtat?”: Visita guiada al
cementiri: “La dona és protagonista”, a càrrec del Museu de Terrassa. Itinerari on es
mostra com la dona ha estat plasmada en l’art funerari. Una visió artística de les
dones i com se les representa en els models de l’art funerari. Tindrà lloc al Complex
Funerari de Terrassa (ctra. de Moncada, 789).
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:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: “Genoma 3”, viatge teatral per les diferents
etapes vitals. Consta de dues funcions: “Mi madre y yo” interpretada per Rosa
Vicente y Sonia Gómez i “Silence”, que investiga la infància a través de la gent gran
i els infants. Es podrà veure al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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A les 18 h:
Temporada Terrassa Música Clàssica: “Concert Líric”, a càrrec de Michelle Francis
Cook, soprano, i Joan Manau Valor, pianista. Interpretaran obres de Wagner, Liszt,
Puccini, Mascagni i cançons napolitanes. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
A les 22.30 h:
Temporada “Terrassa Música Moderna”: Concert de Locoplaya, grup de música rap.
Tindrà lloc a Faktoria d’Arts (c/ de la Rasa, 64).

Dilluns, 12 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, rebrà l’alumnat participant en l’intercanvi entre
l’Institut Terrassa i el Lycée Bellevue de la ciutat de Saintes (França). La recepció
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14
- 16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Gracia García, es reunirà amb Rosa Maria Fernández i Asunción
Hernández, membres del Casal de la Dona de Terrassa, que li presentaran a
l’alcalde l’exposició “Les dones preses a l’època franquista” que es podrà veure al
Centre Cultural Terrassa abans de final d’any. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a les
persones participants a la III Jornada d'Estudiants d'Infermeria de l'Associació de
Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC). La jornada, amb l’objectiu
principal de compartir un espai per unificar criteris i vetllar per tot el que fa referència
a la formació d’infermeria, potenciar la recerca i el creixement de la professió, se
celebrarà al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 15.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, assistirà a la presentació de l’estudi “Hàbits de compra i consum a
Terrassa”, realitzat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de
l’Ajuntament, a càrrec de la directora de l’ESCODI, Núria Beltran. L’acte tindrà lloc a
la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 17.15 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, presidirà l’acte
de lliurament de premis del I Concurs de dibuixos per la Pau, dins de les activitats
del cicle Mes de la Pau, organitzat pel Servei de Solidaritat i Cooperació
Internacional en col·laboració amb la BCT Xarxa. L’acte, on es farà l’entrega dels
premis als guanyadors i guanyadores participants de la BD3, tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
ALTRES ACTIVITATS
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 h:
Activa+60 Cicle de cinema i col·loqui: Projecció de la pel·lícula Manual de un tacaño,
dirigida per Fred Cavayé, l’any 2016. Es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat “Pirates”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Fes una stop motion amb Stop Motion Studio!”, a
càrrec d’Àlex Macías. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Experimentem a través dels sentits”, a càrrec de mestres de la
Llar d’infants de l’Escola Airina. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada-audició “Subgèneres del jazz, R’N’R, country i
blues”, a càrrec de Joan Pardo, realitzador i presentador del programa Roots 66 a
Ràdio Pica. Dins de les activitats del 37è Festival Jazz Terrassa. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20.30 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Presentació del llibre “Cáncer, contigo puedo” i del
curtmetratge “Princesa Mastectomía”, d’Annabel Arcos, i de la iniciativa solidària “La
Mastectomía Sexy” del projecte Las Chutegirls, una plataforma web d’ajuda al
pacient oncològic i el seu entorn. A l’acte, que tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9), participaran l’actor Sergi López i Conxa Grau, que acompanyaran
l’autora.
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