Agenda

Divendres, 1 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Eva
Candela assistirà a la representació del nou “Show de Can Roca”, activitat
programada dins de la Setmana Cultural de la Gent Gran de Can Roca. L’acte està
organitzat per l’Associació de Gent Gran de Can Roca i tindrà lloc al Casal de Gent
Gran de Can Roca (c/ d’Alcoi, 81).
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, visitarà l’exposició "El Van Gogh
Terrassenc", d’homenatge a Joan Ciurana “Matraca”, comissariada per Cristóbal
Castro. L’acte tindrà lloc a l’establiment Artesans del Marc (c/ de Sant Quirze, 3), que
acull l’exposició.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en el Sopar de
Germanor en commemoració del 22è aniversari de la refundació de l’Ateneu
Terrassenc, emmarcat dins dels actes de la Setmana de l’Ateneu. Durant l’acte, que
tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98), es nomenaran el
soci/sòcia d’honor i l’ateneista d’honor de l’entitat.
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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,
farà l’obertura de la Jornada “Els tresors de la Seu d’Ègara”, impulsada pel Museu
de Terrassa i l’Arxiu Històric de Terrassa, amb la col·laboració de la Parròquia de
Sant Pere, amb l’objectiu de posar de relleu la importància i el valor artístic del
conjunt monumental, interpretar la seva evolució i difondre la seva vàlua cultural i
documental al conjunt de la societat. La jornada comptarà amb diferents
conferències i debats al voltant del conjunt monumental, les relíquies medievals o les
pintures murals del Bisbat d’Ègara, entre d’altres continguts. En el marc d’aquesta
jornada, també es presentarà l’exposició "Els tresors de la Seu d’Ègara: patrimoni
singular català" que es podrà visitar entre l’1 de juny i el 4 de juliol a les Esglésies de
Sant Pere. L’acte tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 12 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, participarà en el lliurament de premis a les
persones participants a la 23a edició dels Jocs Esportius per a la Gent Gran que se
celebraran al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
Enguany participaran un total d’onze residències i centres de dia de gent gran.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activa +60: Exposició guiada “Eloi Rocamora”, dins del cicle Art a la ciutat. Tindrà
lloc a la casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició d’obres de pintura d’Adolfo Gutiérrez Garcia.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
A càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
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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 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tallers d’informàtica bàsica per a infants: “Com fer els
deures amb l’ordinador?”. Adreçat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Laboratori de creativitat (I+D): “Segueix la pista!”. Adreçat
a infants de 4 a 9 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66 ).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil “Bonegimcana”, adreçada als infants de
fins a 13 anys. Gimcana que gira al voltant dels còmics d’en Bone. Els participants
hauran de visitar diversos establiments del barri de Sant Pere Nord i respondre el
qüestionari que els hi entreguin a la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Terrassa Música Clàssica: “Recital de lied alemany”, amb el piano històric blüthner
de la Casa Alegre de Sagrera. A càrrec d’Ulrike Haller, soprano, i de Joan Grimalt,
piano. El recital combina cançons sobre textos poètics dels grans compositors
romàntics alemanys: Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, o Richard Staruss.
Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
A les 20 h:
10è Cicle Sons Clàssics: “Joies de la guitarra clàssica”. El guitarrista Carlos Martin
interpretarà obres de Tàrrega, Rodrigo, Granados i Piazzolla, entre d’altres. Tindrà
lloc al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell ( c/ de Salamanca, 35).
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