Agenda

Dijous, 20 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del director del Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències i del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Pep
Pla, oferirà una roda de premsa a l’escenari del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2)
per presentar la programació del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2018,
que se celebrarà a Terrassa del 27 al 30 de setembre. A la roda de premsa també hi
assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado, i diferents artistes i companyies presents al Festival que parlaran de les
seves propostes escèniques. Durant la presentació al Teatre Principal també es
podrà veure un fragment de l’espectacle “Llac” (projecte escollit pel públic a la
darrera edició de la mostra MART – MicroArts Escèniques Terrassa).
Posteriorment, l’alcalde i el director del Festival TNT es desplaçaran a la Sala
Muncunill (pl. Didó, 3) per presentar als mitjans la instal·lació / espectacle “El
bosque”, que forma part de la programació del Festival.
A les 20.30 h:
Emissió de l’entrevista a l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, a càrrec de la directora
del Canal Terrassa, Montse Prat, i del director del Diari de Terrassa, Pedro Millán.
L’entrevista s’emetrà al Canal Terrassa. L’entrevista també s’emetrà el mateix dijous
20 de setembre a les 23.30 h i a les 14.30 h el divendres 21 de setembre.

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES

A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda als assistents a la quarta convocatòria de la Taula territorial de
Comerç del Vallès Occidental, que tindrà lloc a Foment de Terrassa (carretera de
Martorell, 95). A la benvinguda també hi participaran la tinenta d’alcalde de l’àrea de
Promoció de la Ciutat i Innovació de l’Ajuntament de Sabadell, Marisol Martínez, el
president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, i el diputat
delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert. En el decurs de la
reunió es presentaran els resultats de l’estudi sobre planejament territorial i comerç,
a càrrec de les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa.

A les 12 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a la presentació de la
pel·lícula “Matar a Dios”, a càrrec dels seus directors Caye Casas i Albert Pintó, i de
l’actor Boris Ruiz, que tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9). El film,
rodat a Terrassa, s’estrenarà aquest divendres 21 de setembre al Cinema
Catalunya, a les 22.10 h, estrena que comptarà també amb la presència dels
directors i un col·loqui posterior. “Matar a Dios” va guanyar el Premi del Públic al
passat Festival de Sitges i ha estat seleccionada en els més prestigiosos festivals de
cinema fantàstic del món aconseguint diversos premis.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en l’acte de
presentació del projecte d’itinerari de vianants i bicicletes entre Sabadell,
Matadepera i Terrassa; juntament amb el president de la Diputació de Barcelona,
Marc Castells; del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega; de
l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant; i de l’alcaldessa de Matadepera, Mireia
Solsona. Durant l’acte es presentarà el projecte d’itinerari de vianants i ciclistes a les
carreteres BV-1221 / BV-1275 i el projecte constructiu de carril bici a la carretera BV1247 per connectar els municipis de Sabadell, Matadepera i Terrassa. Els dos
itineraris, a càrrec de la Diputació de Barcelona, tenen una longitud total de 4,1 km
amb una inversió global de 3,2 milions d’euros. La previsió és que les obres puguin
començar a la primavera de 2019. L’acte tindrà lloc a la sala d’audicions de l’Escola
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de Música Frederic Mompou de Matadepera (pl. de Sant Jordi, Matadepera, entrada
pel carrer de Jaume Faure).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà, juntament amb el president del Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca, Xavier Gómez, en l’acte de presentació del 1r Festival de
Música “En directe i més!”, organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca, del 21 al 30 de setembre amb un total de 16 locals participants
entre Terrassa i Vacarisses. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella. L’acte comptarà amb
música en directe i amb concurs de combinats on participaran alguns dels
establiments participants.
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a la Pregària Interreligiosa que,
amb motiu del Dia Internacional de la Pau, convoca la Comunitat Bahá’í de Terrassa
a la seva seu (c/ de l’Hoquei, 161).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereixen. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Caminada popular: “Recorregut saludable per la ciutat”.
Durada aproximada d’1 hora. A càrrec de la Comissió de Salut Comunitària del CAP
Terrassa Nord. Punt de trobada 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 17.30 h:
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L’aventura de llegir: Bibliolab: “ A què sona un plàtan. Descobrim Mackey Mackey”. A
càrrec de la Fundació Pere Tarrès. Destinat a infants de 8 a 12 anys. Es tractarà
d’experimentar com el propi cos i d’altres objectes quotidians es transformen en
instruments a través de l’electrònica. (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Arquitectura i castells humans”. Versarà
sobre el paral·lelisme que hi ha entre ambdues construccions. A càrrec de Xavier
Rius, arquitecte. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg de les Lletres, 1).

A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CMDT): Exposició: “Marques
d’aigua”, obres de Francesca Piñol. Hi destaquen les textures en teixits digitals fets
de manera artesanal en un teler jacquard, utilitzant fibres naturals. Tindrà lloc al
CMDT (c/ de Salmeron, 25).
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