Agenda

Dissabte, 12 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, visitarà diferents espais de la
XVI Fira Modernista de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
Membres de la Corporació Local visitaran diferents espais de la XVI Fira Modernista
de Terrassa.
Al llarg del matí:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut,
Eva Candela, visitarà la Taula informativa amb motiu del Dia Mundial de la
Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica d’altres malalties de Sensibilització Central
que hi haurà instal·lada a la Rambla d’Ègara amb el Portal de Sant Roc.
L’organització va a càrrec de l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de
Fibromiàlgia i d’Altres Síndromes de Sensibilització Central (ACAF).
A les 10.30 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, i la regidora de Polítiques de Gènere, Gracia
García, assistiran a l’Exposició d’Artistes al barri d’Ègara, organitzada per
l’Associació de Veïns del barri d’Ègara, que tindrà lloc a la plaça de la Immaculada.

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

A les 21 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà al Sopar Benèfic organitzat per la
Comunitat Musulmana de Terrassa a benefici de les famílies necessitades durant el
mes del Ramadà. L’acte tindrà lloc a la Sala de Festes Imperial (ctra. de
Matadepera, 60).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Podreu trobar tota la informació relativa a la XVI Fira Modernista en el següent
enllaç: www.firamodernista.cat.
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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec del Consorci Sanitari de Terrassa.
L'activitat pretén fomentar la lectura entre les persones vinculades al Club Social
Ègara que pateixen una malaltia mental, incidint en la comprensió dels textos. És
obert també a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la lectura.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
L’hora del conte: “Tocats de l’ala”, a càrrec de Rosa Pinyol. Adreçat a infants a partir
de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut: Xerrada: “Joves i xarxes socials. Tenir fama o
admiració, realment ens interessa?”, a càrrec de Humancrew, blogger i activista.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 22.30 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Blaumut, que presenta el seu tercer disc
d’estudi “Equilibri”, produït per Marc Parrot i editat per Música Global. Blaumut ha
estat guardonat, entre d’altres, amb el premi Enderrock 2016 a l’artista de l’any.
Tindrà lloc a la Faktoria d’Arts (c/ de la Rasa, 64).

Diumenge, 13 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, visitarà diferents espais de la
XVI Fira Modernista de Terrassa.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de membres de la Corporació
Local, assistirà a la Cloenda de la Fira Modernista a la plaça Vella que acollirà un
final de festa molt cinematogràfic amb la filmació de la pel·lícula de la Terrassa del
1900, protagonitzada per les persones que vulguin participar amb els seus vestits
modernistes. Serà llavors quan es donarà a conèixer quina serà la temàtica de la
Fira del 2019.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
Membres de la Corporació Local visitaran diferents espais de la XVI Fira Modernista
de Terrassa.
A les 9 h:
El regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez, assistirà a la
1a Marató d’Activitats Solidàries d’Ègara Cops Walkers, a benefici de les
associacions El Sueño de Aarón i ACADIP, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de maig a
l’Escola Joan XXIII (c/ de Joan XXIII, 27). L’acte està organitzat per l’Associació de
Veïns de les Arenes i Ègara Cops Walkers
A les 12 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la Missa amb motiu de la
celebració de la 28a edició de la Cruz de Mayo, organitzada pel Centro Cultural
Andaluz Alcalá Real y Comarca, que tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat (c/ d’Astúries, 51). L’acte constarà d’una missa rociera i de la benedicció
de la Creu de Maig. Tot seguit es farà una cercavila pels carrers del barri.
A les 14 h:
El regidor de Presidència, Javier García, i el regidor del Districte 5, Marc Armengol,
assistiran al Dinar oficial de la 36a Festa de Galícia a Terrassa, organitzada per la
Irmandade Galega o Noso Lar, que tindrà lloc a la plaça de Lluís Companys.
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Podreu trobar tota la informació relativa a la XVI Fira Modernista en el següent
enllaç: www.firamodernista.cat.
A les 12 h:
XXXI Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa: “El Rei Lleó”, d’Elton John.
Selecció de peces del musical en versió concertant, a càrrec del Taller de Teatre
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Musical del Conservatori de Terrassa. És una producció que es caracteritza per l’ús
de màscares d’animals i titelles de grans dimensions per representar els diferents
personatges Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Cabaret Misèria, grup de rock amb vocació
cabaretera. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 14 de maig

AGENDA
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, farà la benvinguda de la Jornada de
Sensibilització “Processos de compra pública innovadora com a eina estratègica per
incidir en el teixit productiu local”. A l’acte, que tindrà lloc a la sala d’actse de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95) també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; i el regidor
d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez. Durant l’acte, organitzat pel Servei
d’Universitat i Innovació municipal, es detallarà l’estratègia de l’Ajuntament de
Terrassa en Compra Pública Innovadora i la planificació prevista per desenvolupar
una experiència pilot en aquest sentit. D’aquesta manera, Terrassa esdevindrà la
primera ciutat catalana en impulsar un pilot en Compra Pública Innovadora amb la
voluntat de ser model referencial d’un cas pràctic municipal. La Compra Pública
Innovadora suposa crear un nou model de política d'innovació que implica innovar
des de la demanda, generar productes i serveis que no existeixen al mercat, crear
un major impacte al teixit empresarial i contribuir al desenvolupament sistemàtic
d'I+D+i a l'empresa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller sobre smartphone i apps. Es coneixeran els
dispositius mòbils i com millorar els resultats dels processos de recerca de feina, a
banda de les principals aplicacions mòbils per trobar feina i fer-ne el millor
seguiment. Projectar una imatge professional, treure partit al calendari i organitzar
documents seran part dels continguts. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller sobre sensibilització
dels valors del cooperativisme i l'economia social. Es desenvolupa a les escoles dins
del marc dels tallers oferts pels serveis municipals als centres educatius. Tindrà lloc
a l’Escola Ramon Pont (c/ de Sant Tomàs, 40).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller grans i petits, adreçat a infants de 8 a 10 anys. A
càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre l’ús de les pantalles en infants fins a 5
anys. A càrrec de l’Associació Vincles i Arts. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
BaumannLab:Tastet d’art digital i electrònic, que consta de quatre sessions. En
aquesta primera es farà una introducció del taller: Què és l’art digital?. A càrrec
d’Andrés Costa Maluk, artista visual. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de
Jacquard, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Laboratori de creativitat (I+D): “Pomelo”. Espai familiar on
es fomenta la lectura i la creativitat. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura del dijous: “El fil de plata”, de Lluís-Anton
Baulenas. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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