Agenda

Dissabte, 3 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a l’acte “Ressons
d’Amunt i Crits”, de celebració del 70è aniversari de l’Agrupació Folklòrica Amunt i
Crits, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1) amb actuacions de
la Cobla Jovenívola de Sabadell i els Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa.
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 fira Fora Stocks, organitzada per l’associació de comerciants Terrassa
Centre. Es tracta d'una activitat a l’aire lliure on els comerços associats a Terrassa
Centre ofereixen productes de rebaixes o d’altres temporades. La fira es podrà
visitar a la plaça Vella.
A les 11.30 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a la Jornada Solidària Zumbathom
2a edició contra el càncer infantil, organitzada per l’Escola Joaquima de Vedruna i
Guerreros Solidarios per recaptar diners per a la investigació del càncer infantil als
hospitals de la Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu. L’acte tindrà lloc a l’Escola
Joaquima de Vedruna (ctra. de Castellar, 398).
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Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
visitarà la 3a edició a Terrassa de la Mostra de Col·leccionisme de Playmobil que
tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265) els dies 3 i 4
de març.
A les 17 h:
El regidor de Joventut i Lleure, Jordi Rueda, assistirà a la Descomunal #D18,
organitzada pel col·lectiu Terrassa Breaking. Exhibició en la que es podrà gaudir de
totes les vessants de la cultura urbana: break dance, MCs, grafittis i scratch. Per una
banda, tindrà lloc una doble competició de break dance i de MCs; una mostra de la
tècnica de l’scratch, que consisteix en girar un vinil endavant i endarrere mentre es
mescla; i amb l’actuació de diversos artistes que pintaran diferents plafons. La
Descomunal és una trobada bimensual per posar en comú experiències artístiques a
la ciutat de Terrassa. La convocatòria neix el maig de 2014 com a iniciativa del
BaumannLab – Laboratori de Creació Jove del Servei de Joventut i Lleure de
l’Ajuntament de Terrassa. L’objectiu és convertir-se en un lloc de trobada entre
persones que treballen en el món artístic per conèixer-se i crear vincles
col·laboratius. L’activitat tindrà lloc al Casal Cívic de Sant Pere (pg. del Vint-i-dos de
juliol, 337).
A les 20 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà al concert de latin-groove a càrrec
d’Afro Blue, banda de jazz formada per Gabriel Amargant, saxo alto; Xavier
Figuerola, saxo tenor; Xavier Algans, piano; Pepo Domènech, baix; i Ricard Grau,
bateria. El concert, dins del cicle Jazz a prop, està organitzat pel Servei de Cultura
de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord.
Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 21 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà a la
representació de l’obra “Cendres. Cartografia de l’exili”, de Joan Martínez Grimalt, a
càrrec de la Companyia La Polar sota la direcció de Xavi Martínez, dins de la
temporada Fem Sala d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. L’obra es representa
a benefici de l’ONG Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica que, des de l’any 2003,
impulsa diversos projectes de cooperació al Senegal. La representació es podrà
veure a la sala de teatre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure: Curs de monitors i monitores de lleure.
Tindrà lloc a l’Espai Bit (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49).
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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Speak Up!, a càrrec de Montserrat Morera. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Code club, a càrrec d’Àlex Barnadas. 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. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cafè literari per a joves, a càrrec d’Asunción Herrero
Gómez, professora de literatura de batxillerat. 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).
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A les 12 h:
21è Cicle Jazz a prop: Dixieland, a càrrec de Miratzazz de Nova Orleans, compost
per Jay Wallys, trompeta; Juli Aymí, clarinet; Roger Canals, banjo; Fèlix de Blas,
tuba. Tindrà lloc al Mercat de la Independència (raval de Montserrat, 41).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu Musical, a càrrec de Wilow. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 17 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: “Descomunal #D18”,
organitzat pel col·lectiu Terrassa Breaking. Exhibició en la que es podrà gaudir de
totes les vessants de la cultura urbana: break, MCs, grafittis i scratch. Per una
banda, tindrà lloc una doble competició de break dance i de MCs; una mostra de la
tècnica de l’scratch, que consisteix en girar un vinil endavant i endarrere mentre es
mescla; i quant a grafittis, l’actuació de diversos artistes pintant en plafons. Tindrà
lloc al Casal Cívic de Sant Pere (pg. del Vint-i-dos de juliol, 337).

Diumenge, 4 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la Jornada de
Convivència del Dia d’Andalusia 2018 a Terrassa organitzada per la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT) i la Federació d’Entitats de
Cultura Andaluses a Catalunya (FECAC) a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistiran a la 2a
edició de la Jornada Solidària dels Castellers de Terrassa. L’acte consisteix en una
Jornada que, organitzada conjuntament entre la colla blauturquesa i entitats que
realitzen una tasca social a la ciutat, permet donar a conèixer la tasca que fan les
entitats i recaptar recursos per a que aquestes puguin continuar amb la seva
activitat. Enguany la Jornada Solidària anirà en benefici de sis entitats que treballen
amb persones amb diversitat funcional a la ciutat de Terrassa, aquestes són: Prodis,
Fupar, Centre de Lleure Tu Tries, Esplai Els Globus i l'Associació La Oka. La jornada
es durà a terme a la plaça del Progrès de Terrassa i comptarà amb un conjunt
d'activitats per a tots els públics des de les 10 h fins a les 20 h.
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde Manuel Giménez, assistirà al partit de futbol en homenatge a
Felipe Luque, delegat del primer equips del CFCS Juan XXIII, que va morir el passat
15 de febrer de 2018. A l’acte, que tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de les
Arenes (c/ de l’Ordal, 100), participaran jugadors del primer equip i del futbol base
del club.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 i a les 15.30 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure: Curs de monitors i monitores de lleure.
Tindrà lloc a l’Espai Bit (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49).
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:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Teatre: “La visita de la vella dama”, una
producció de Farrés Brothers i cia., dirigit per Jordi Palet i Puig i interpretat per Vicky
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Peña, Xavier Capdet, Ireneu Tranis, Pep Farrés, Jordi Farrés, Adrià Bonjoch
(guitarra) i Pep Coca (contrabaix). Es podrà veure al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
A les 20 h:
Temporada “Terrassa Música Moderna”: Concert d’Estúpida Erikah + Cor Blanch.
Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 5 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat per regidora de Gent Gran, Eva
Candela; i del regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez; es reunirà amb una delegació
de la Junta Directiva de l’Associació El Llibre de la Vida, encapçalada pel seu
president, Jaume Sabaté. Aquesta entitat treballa per donar valor als records de les
persones portant a terme diverses activitats i tallers amb l’objectiu de difondre’ls i
procurar que no es perdin. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Gent Gran,
Eva Candela, assistirà a la Concentració per unes pensions dignes organitzada pel
Moviment per unes Pensions Dignes, que engloba els Iaioflautes, la Plataforma
Unitària de Gent Gran de Catalunya, la Marea Pensionista, la Sectorial de Jubilats
de l’ANC, els sindicats CCOO i UGT i el col·lectiu Aturats Majors de 50 anys. La
concentració tindrà lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament.
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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 16 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Exposició de dibuixos:
“Els infants volen la pau”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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).
A les 19 h:
Activitats d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu: “La teva web amb
WordPress”. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa, sala d’informàtica 7 (ctra.
de Martorell, 95).
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