Agenda

Dissabte, 5 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de lliurament de premis de
la 37a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar. L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà als tallers infantils
organitzats pels Diables de Terrassa amb motiu de la Diada de la Colla, que tindran
lloc al Raval de Montserrat.
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, assistirà a la Processó de la
Santa Creu de Canjáyar des de la Parròquia de Sant Pere (pl. del Rector Homs, 1),
que farà un recorregut pel Pont de Sant Pere, Creu Gran, pl. del Rector Homs i els
carrers Joan Duch, Bonaventura Castellet i Major de Sant Pere, per tornar a la
Parròquia. A l’acte, dins de la celebració de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar,
organitzada per la Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en
Terrassa, hi participaran els Bandolers de Terrassa i la Agrupación Musical San José
de Terrassa. En acabar la processó, la Coral Lamardebé actuarà mentre es
projecten imatges a la façana de l’Església de Sant Pere. Posteriorment, a les 21.30
h, hi haurà un sopar organitzat per la Hermandad als jardins de la Parròquia de Sant
Pere.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’esmorzar d’entitats de celebració de la Festa de la Santa Cruz de
Canjáyar, organitzat per la Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça de Canjáyar.
A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i el
regidor de Presidència, Javier García, participaran en la Manifestació per unes
Pensions Dignes, convocada pel Moviment per unes Pensions Dignes Terrassa, que
sortirà de la rambla d’Ègara, davant del Mercat de la Independència i passarà pel
Portal de Sant Roc, carrer Major, carrer de la Unió i finalitzarà al Raval de
Montserrat.
A les 14 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Dinar d’Autoritats amb motiu de la 44a Romería de San José de
Abrucena en Terrassa. L’acte, que tindrà lloc al restaurant Zurito (c/ de la Rasa, 70),
comptarà amb la presència de l’alcalde d’Abrucena, Antonio Torres.
A les 17 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la “Tarde Musical”, amb motiu de
la celebració de la Festa de la Santa Cruz de Canjáyar, organitzada per la
Asociación Cultural Andaluza Santa Cruz de Canjáyar en Terrassa, que tindrà lloc a
la Parròquia de Sant Pere (pl. del Rector Homs, s/n). L’acte, on es procedirà al
nomenament dels Canjilones de Honor 2018, comptarà amb les actuacions del tenor
Joan Martínez Colás i del Grupo Teatral Nieles.
A les 19 h:
La regidora de Serveis Socials, Gracia García, assistirà al Concert de Primavera,
organitzat per Càritas Arxiprestal de Terrassa, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal
(pg. d’Ernest Lluch, 1). L’espectacle comptarà amb la participació de les corals del
Col·legi de Metges de Saragossa i del Col·legi de Metges de Barcelona.

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

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 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 10.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller “Guarneix un
barret modernista amb kit”. Durant la sessió es dissenyarà i confeccionarà la
decoració per elaborar un barret femení que recreï l’estil modernista. A càrrec de
Rosa Rubio. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cafè literari per a joves, a càrrec d’Asunción Herrero
Gómez, professora de literatura d’alumnes 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).
A les 18 h:
20è aniversari Biblioteca Central de Terrassa: L’hora del conte “Contes que fan
pessigolles”, a càrrec de Rosa Fité. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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A les 18.30 h:
12è Cicle de Teatre Escenes Locals: Obra teatral “En primavera y en otoño”,
comèdia per a tots els públics, amb adaptació del text de Gabriel Estrella, a càrrec
de Grupo de Teatro Menos es Más. Dirigida per Paco Burguillos i interpretada per
Sandra Menaya, Margarita Álvarez i Paco Burguillos. Tindrà lloc al Centre Cívic
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Trivial Terrassa”. Joc en equip amb preguntes sobre
Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19h:
BaumannLab: “Descomunal #D19. Què no pot la poesia?”, organitzada pel col·lectiu
terrassenc Ars Vobis. L’objectiu és reflexionar sobre quins són els límits de la poesia
i fer-ho amb la complicitat i la participació del públic assistent. Tindrà lloc a l’Ateneu
Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39, passatge B).

Diumenge, 6 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la celebració de la
Festa de la Santa Creu i l’Arbre de Maig, organitzada per l’Esbart Terrassa de
l’Agrupació Folklòrica “Amunt i Crits”, adherit a la Societat Coral Els Amics, que es
farà a la Parròquia de la Sagrada Família (c/ de Blasco de Garay, 98). La festa de la
Santa Creu de Terrassa, que se celebra cada any el primer diumenge de maig,
combina els actes de celebració de l’arribada de la primavera, amb el ritus de
benedicció del terme i la plantada simbòlica d’un arbre.
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A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García, assistirà a la 44a Romería de San José de Abrucena en Terrassa, des de la
capella de la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castella, km 19), fins al convent de les
Carmelites Descalces, amb tornada a la capella, acompanyats per la banda de
música Agrupación Musical San José de Terrassa, pels Bandolers de Terrassa, i per
la Agrupació Musical Musimix de Abrucena. Posteriorment, l’alcalde, el regidor i el
tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistiran al Dinar de Germanor de la 44a Romería de San José de Abrucena en
Terrassa, organitzat per la Hermandad Andaluza de San José de Abrucena en
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km 19).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la Missa Rociera de la 44a
Romería de San José de Abrucena en Terrassa, amb la participació del Coro
Rociero San José de la Hermandad Andaluza de San José de Abrucena en
Terrassa. L’acte tindrà lloc a la capella de la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar,
km 19).
A les 12 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà al partit corresponent al Campionat
Nacional de Lliga de Futbol de Tercera Divisió que enfrontarà els equips Terrassa
FC i Cerdanyola del Vallès FC. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa
(c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, participarà en el
lliurament de premis de l’11è Pitch Prodis & Putt, torneig benèfic a benefici dels drets
de les persones amb discapacitat organitzat pel Vallès Pitch & Putt i Prodis del 4 al 6
de maig. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del Vallès Pitch & Putt (Camí dels
Plans de Can Bonvilar, 6).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Fàbrica i Somnis, el somni
d’un obrer”. Visita guiada al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) i a la Casa Alegre de Sagrera. Punt de trobada: mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270).
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 de Música: Concert de música coral “El cel a la terra”, a càrrec del Cor
Vivaldi, dirigit per Òscar Boada. Interpretarà obres de Benjamin Britten, Michael
Haydn, Felix Mendelssohn, Franz Schubert i Johannes Brahms. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
A les 18.30 h:
12è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Spamalot”, comèdia musical per a més grans
de 14 anys. Adaptació de l’obra dels Monty Python, a càrrec del grup teatral
Povenga JSA Salesians Terrassa, dirigida per Juan Magaña i interpretada per
actrius i actors de Povenga. Tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/
Major de Sant Pere, 59).
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Dilluns, 7 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de cloenda del Programa
LECXIT, impulsat pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i el Servei
Educatiu del Vallès Occidental II (Servei LIC – Llengua, Interculturalitat i Cohesió
Social). LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels
infants a través del treball per a la millora de la seva comprensió lectora. La clau de
LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a
la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa. L’acte
tindrà lloc a l’Institut Terrassa (rbla. d’Ègara, 331).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de llançament de la campanya Cities4Europ – Europa per a la
ciutadania, impulsada per Eurocities, la xarxa de les principals ciutats europees
formada per 140 ciutats de 39 països, de la que Terrassa i el seu sistema urbà forma
part des de gener de 2009. Terrassa s’ha unit a la campanya Cities4Europe,
promoguda des de la xarxa Eurocities amb l’objectiu de donar visibilitat a iniciatives
locals que tenen a veure amb la unió de la ciutadania i amb nous models de
democràcia i de foment del sentiment d’un futur comú a Europa. La campanya
s’engegarà el mes de maig de 2018, amb la idea de treballar sobre la idea d’Europa
en una època de cert euroescepticisme. Entitats europees com UNRIC (United
Nations Regional Information Centre), European Festival Associations i Social
Platform (xarxa d’ONG europees) també s’hi han afegit. El llançament oficial de la
campanya tindrà lloc el dilluns 7 de maig de 2018 amb una posada en marxa
simultània a diverses ciutats. Aquell mateix dia, Brussel·les acollirà un esdeveniment
que comptarà amb un debat al Centre for Fine Arts de Brussel·les (Bozar), amb una
reunió entre representants polítics i amb un sopar final a l’Ajuntament de la mateixa
capital europea.
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A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez; farà la benvinguda institucional
del Programa d’Incubació KauTic.40, juntament amb la directora de relacions
institucional de Leitat, Glòria Serrano; i la directora de l’Euncent Business School,
Dolors Puig. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers,
5, passadís B, 2a planta).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez; participarà en la presentació del llibre “Els
altres catalans a la Terrassa del 1965. Una enquesta inèdita als veïns del barri de
Sant Llorenç”; juntament amb l’autor, Pere Negre i Riol; i el sociòleg Salvador
Cardús. El llibre, editat per la Fundació Torre del Palau, es presentarà al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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 17.30 h:
Activitats del servei de Promoció Industrial: “Com afectarà la nova llei de protecció
de dades?”. El programa versarà sobre les diferències entre la nova i l’antiga Ley
Orgánica de Protección de Datos. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Xerrada sobre l’ús de les pantalles en infants fins a 5 anys. A
càrrec de Susana Ruesjas, de l’Associació Vincles. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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