Agenda

Dissabte, 19 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor del Districte 5, Marc
Armengol; visitarà diverses activitats programades amb motiu de la Festa Major del
barri de Sant Pere.
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega i el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistiran a diversos actes programats amb
motiu de la 47a Romería del Rocío en Catalunya, organitzada per la Federación de
Entidades de Cultura Andaluza en Catalunya (FECAC). El recinte que acollirà la 47a
Romería del Rocío en Catalunya està situat al Polígon Industrial de Can Petit, entre
l’avinguda del Vallès i l’avinguda de Font i Sagué.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà a la Desfilada de la 6a edició de l’European Mami’s Hockey
Festival, torneig organitzat pel Club Egara del 19 al 20 de maig a les seves
instal·lacions (c/ de Jacint Badiella, 5). Al torneig hi participaran 32 equips
procedents d’arreu d’Europa d’Europa i prop de 300 jugadores participants.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la celebració dels 50
anys de l’Orfeó Joventut Terrassenca i dels 160 anys de l’entitat, amb la presentació
de l’espectacle “Musical de musicals”, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1). L’espectacle de l’Orfeó Joventut Terrassenca, dirigit
per Lucia Béresová, comptarà amb la col·laboració de Singfusió, del Cor Polifònic
Sagrada Família de Barcelona i de la Unió Coral Centre i Energia de la Roca del
Vallès. També hi participaran Mariona Pallach, Ona Cadafalch i Germán de la Riba
com a solistes, Jordi Fernàndez a la bateria i Jorge Varela al piano.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, visitarà la Festa
del Comerç Just que tindrà lloc al Mercat de la Independència (Raval de Montserrat,
41). A la Festa del Comerç Just de Terrassa, organitzada per l’Ajuntament de
Terrassa i Alternativa 3, hi participen les entitats terrassenques de Comerç Just.
Enguany la Festa comptarà amb la presència de dos productors de Nicaragua, la
música de Roger Canals, els castells dels Minyons de Terrassa i una exposició dels
10 anys del cafè Terrassa.
A les 11 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà al lliurament de premis del 33è
Concurs Bíblic de Catalunya. Aquest concurs està organitzat per la Federació de
Cristians de Catalunya – “Grup Avant” de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 14.30 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà al Dinar d’agermanament de
cloenda de la Setmana Cultural del Casal de Gent Gran de Can Boada que tindrà
lloc al mateix Casal (c/ del Príncep de Viana, s/n).
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A les 14.30 h:
El regidor de Presidència, Javier García, participarà en el lliurament de trofeus als
participants en el Torneig d’Handbol en les categories benjamí, aleví i mini organitzat
pel club Handbol Ègara. L’acte tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/
de Sardenya, 32).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà al concert solidari amb la inclusió
social a càrrec de Vocal Groove Barcelona, organitzat per l’Església Unida de
Terrassa i ALEI. Vocal Groove és una agrupació de Gospel professional integrada
per nou cantants, quatre músics i un director musical, i nascuda a Barcelona. La
recaptació del concert, que tindrà lloc a l’Auditori de l’Església Unida de Terrassa
(av. de Béjar, 299), es destinarà a un dels projectes d’ALEI per a la inclusió social.
A les 22.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Recital per la Nit dels Musues amb el piano històric Blüthner de la Casa
Alegre de Sagrera, a càrrec de la mezzosoprano Lidia Vinyes-Curtis i el pianista
Francisco Poyato. Prèviament, a les 21.30 h, hi haurà una xerrada prèvia al concert
al voltant del piano històric Blüthner de la Casa Alegre a càrrec de la conservadora
del Museu de Terrassa, Gemma Ramos, i de Josep Cornella, luthier, afinador i
restaurador de pianos. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font
Vella, 29).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia i la nit:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Amb motiu del Dia i
Nit Internacional dels Museus es duran a terme diferents activitats: Dia de portes
obertes, per gaudir de la mostra temporal De la puresa al desig i de l’exposició
semipermanent del Centre. També es veurà exposada la Joia del Museu 2018. Es
tracta d’una creació del dissenyador terrassenc Josep Trullàs (1933-1975) que va
anomenar Mocre (contracció de mono i cremallera). Es comptarà amb la participació
d’sketchers que pertanyen a un moviment internacional creat pel periodista i
il·lustrador Gabriel Campanario, resident a Seattle. Aquests artistes dibuixen
sempre in situ sota cobert o a l’aire lliure, capturant directament les escenes i el
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moviment que observen al seu voltant. També hi participaran joves estudiants de
diverses escoles de disseny i moda. Es tracta de joves promeses que s’han ofert
voluntàriament a compartir amb el públic part del seu procés creatiu. I, al llarg de la
tarda i nit, es podrà visitar el taller de restauració textil, a càrrec de la restauradora
Elisabet Cerdà. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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. Grup de
conversa per practicar l’anglès. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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, tot treballant la comprensió dels textos amb les
persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. 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 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita turística guiada: “Seu d’Ègara, un tresor
amagat”. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Cims borrascosos” d’Emily Brontë. A
càrrec d’Assun Herrero. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 20 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela i del regidor de Presidència, Javier García, assistirà al partit de Lliga de
Primera Catalana, Grup 2, que enfrontarà els equips CP San Cristóbal i UE Valls. El
partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Ca n’Anglada (av. del Vallès,
522).
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; de la regidora d’Esports, Eva
Candela; i del regidor de Presidència, Javier García; assistirà a la segona part del
partit de Playoff d’ascens a la 2a Divisió B que enfrontarà el Terrassa FC i el Mar
Menor FC de San Javier, Murcia (av. del Vallès, 522).
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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,
assistirà al Festival hindú Holi a Terrassa organitzat per l’entitat Terrassasambaa
l’Escenari Vela del parc de Vallparadís, al Torrent de la Font d’en Sagrera. La Festa
Holi és una de les més importants del calendari hindú i commemora l’arribada de la
primavera.
A les 10 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, visitarà la
Jornada de portes obertes d’Alternativa 3 (ctra. de Castellar, 526), dins dels actes de
la Quinzena del Comerç Just. Hi haurà tastos i degustacions de productes de
comerç just i es mostrarà el procés d’elaboració del cafè i cacau, a banda d’una una
ruta per les nostres instal·lacions de l’ONG.
Al llarg del migdia:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, participarà en la
Festa 13a Distrobada, organitzada per la Coordinadora Capaç que agrupa entitats i
familiars de persones amb discapacitat intel·lectual de Terrassa. La 13a Distrobada,
que se celebrarà a la Muntanyeta del parc de Vallparadís, acollirà tallers, animació,
jocs, actuacions, venda de samarretes, sorteig de regals, música i ball.
A les 14 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a l’Arrossada Popular organitzada
per l’Associació de Veïns de Can Palet, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 14 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en el lliurament de premis de la 6a
edició de l’European Mami’s Hockey Festival, torneig organitzat pel Club Egara del
19 al 20 de maig a les seves instal·lacions (c/ de Jacint Badiella, 5). Al torneig hi
participaran 32 equips procedents d’arreu d’Europa d’Europa i prop de 300
jugadores participants.
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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 18h:
Temporada de Música Clàssica: “Elisabetta“, representació de música i dansa. A
càrrec de la Companyia dell’Anima, amb idea original, violí i direcció de Mireia Vila, i
dansa a càrrec de Neus Elfa. S’interpretaran les “Variacions de la Sonata en La
menor” de Giuseppe Tartini i temes propis de Mireia Vila. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET): Representació de l’obra
“Adossats”, de Ramon Madaula, amb la interpretació de Rosa Renom, Jordi Bosch,
Ramon Madaula, Marieta Sánchez, Carles Canut i Guillem Balart. Direcció de Jordi
Casanovas. És una producció del Teatre Romea. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl.
de Maragall, 2).
A les 18.30h:
12è Cicle de Teatre Escenes Locals: Obra teatral “En portada”, a càrrec del grup
Farga’m Teatre. Dirigida per Rubèn Domènech. Tindrà lloc a l’Ateneu Candela (c/ de
Sant Gaietà, 73).
A les 20 h:
Temporada Música Moderna: Actuació de la cantant i compositora Núria Graham.
Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 21 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la concentració de pensionistes
organitzada cada dilluns al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament, pel
col·lectiu Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, i del regidor de
Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez; visitarà les instal·lacions de la
cooperativa de comerç just Alternativa 3, dinamitzadora del projecte “Cafè Ciutat”,
que celebra el seu 10è aniversari, i en el marc del Dia Mundial del Comerç Just. La
visita comptarà amb la presència de dos membres de la Cooperativa Multisectorial
Augusto César Sandino, que produeix el cafè que es comercialitza com a “Cafè
Terrassa”, Exolina Aldana i
Fayrin Enrique Rivera. L’alcalde visitarà les
instal·lacions de la torradora d’Alternativa 3 (polígon Can Petit, ctra. de Castellar,
536 Lo-4) on es processen i s'envasen els diferents “Cafè Ciutat” que es
comercialitzen a la província. Terrassa va ser el primer municipi en formar part de la
xarxa de municipis participants en el projecte de comerç just “Cafè Ciutat”.
ALTRES ACTIVITATS
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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cursos d’iniciació a la informàtica i a internet, per a
adults. A càrrec de Yago Fernández. 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 Grans i Petits, per 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:
BaumannLab: Taller “La incubadora. Tastet d’art digital i electrònic (2)”. Es treballarà
amb programes de creació d’imatges interactives com el Processing, i es farà una
introducció a l'electrònica creativa, a l’Arduino, i al món maker i diy. A càrrec
d’Andres Costa. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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