Agenda

Dijous, 17 de maig

AGENDA
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor del Districte 6, Javier
García, visitarà l’Escola Sant Llorenç del Munt (c/ del Castellsapera, 81) per
participar en l’acte protocol·lari de celebració del 50è aniversari de l’Escola.
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, participarà en l’acte de
presentació de la 9a Ruta i Concurs de Tapes de Terrassa “De Tapa en Tapa”,
juntament amb el president del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca, Xavier Gómez. La Ruta, en la que enguany hi participaran 62 establiments
i que tindrà lloc del 18 de maig al 17 de juny, està organitzada pel Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca amb el patrocini de l’empresa Damm i la
col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, participarà en
l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2018, organitzats per la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis de Terrassa, reconeixement públic anual que la Cambra atorga a
aquelles persones, projectes de futur i empreses que contribueixen a potenciar el
desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació. Aquest reconeixement
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està obert a la participació de totes les empreses amb presència en un dels dotze
municipis de la demarcació de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Teatre Municipal La
Sala de Rubí (c/ de Cervantes, 126, Rubí). Els Premis Cambra tenen el seu origen
en l’any 1977, quan aquesta institució ja premiava les empreses exportadores amb
les Medalles al Mèrit Exportador, i donava també distincions al comerç a través de
l’acte de cloenda de la tradicional Setmana del Comerç. Tots dos actes reconeixien,
de manera pionera en el seu moment, la tasca comercial i internacional de les
empreses de la demarcació. Aquests esdeveniments es van mantenir de forma
ininterrompuda fins l’any 2000 quan es varen crear els Premis Cambra, uns
guardons que tenen la voluntat de mantenir l’esperit fundacional de 1977 i ampliar-lo
als àmbits de servei a l’empresa amb els quals s’identifica l’entitat. A través dels
Premis, la Cambra de Comerç i Indústria i Serveis de Terrassa reconeix la tasca de
les empreses a les quals representa i serveix.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació de la campanya “Tu com ho dius?. Paraules i dites
típiques de Terrassa”, una iniciativa de l’associació de comerciants TerrassaCentre
que inclou un joc i la publicació d’un llibre. L’acte, en el que també participaran el cap
de l’Arxiu Històric de Terrassa, Joan Soler; i el president de TerrassaCentre, Xavi
Linares; tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 16.30 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al Show de Playback de la Peña de
la Tortilla de Patatas de Can Parellada que tindrà lloc al Casal Cívic de Can
Parellada (c/ d’Amèrica, 33).
A les 17.30 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al Taller de Manualitats dins dels
actes de celebració de la Festa del 27è Aniversari del Grup de Dones amb Iniciativa
de Can Palet. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can
Palet, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu:
“Metodologies per treballar la teva idea amb impacte social i/o ambiental positiu”.
Tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Laboratori de creativitat: “Les caques”. Els laboratoris són
espais de creació que conviden a les famílies a experimentar a l’entorn de la lectura.
Per a infants de 4 a 9 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ del Jocs
Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller per a joves: “Millora en dibuix tècnic”. A càrrec
d’Òscar Blanco. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Dissenya el teu barri”. A càrrec d’Òscar
Blanco. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “La importància de ser Franck””,
d’Òscar Wilde, a càrrec de Guillem-Jordi Graells. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
XXXI Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa: “El Rei Lleó”, d’Elton John.
Selecció de peces del musical en versió escènica, a càrrec del Taller de Teatre
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 al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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