Agenda

Dissabte, 29 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà al partit de la 2a Fase Classificatòria de la Champions League
Men de Waterpolo que enfrontarà els equips BPM Sport Management i el Club
Natació Terrassa a les instal·lacions del Club Natació Sabadell al Centre Can Llong
(c/ de Budapest, 1, Sabadell).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, i el regidor de
Presidència, Javier García, assistiran a la Jambakoa de Paella, activitat organitzada
per l’Associació Jambakasala per donar a conèixer l’entitat i recaptar fons per al
projecte de l’escola que l’entitat començarà a construir enguany a Janjanbureh,
Gàmbia. L’acte tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de cloenda de les sessions de treball de la Trobada Europea de
Ciutats i Agents Culturals que se celebra a Terrassa durant els dies 28 i 29 de
setembre. Aquestes sessions, que coincideixen amb la celebració de l’11a edició del
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències, s’emmarca dins del projecte “La Cultura
en les ciutats sostenibles: Aprenent amb Cultura 21, Accions a Europa”, impulsat per
la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i la Xarxa Culture
Action Europe. Un projecte que es desenvolupa en diferents fases. Entre elles, es
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contemplen un seguit d’activitats d’aprenentatge entre iguals (“peer learning”) com la
que se celebra a Terrassa. La trobada, en la que participen representants de ciutats
com Gabrovo (Bulgària), Galway (Irlanda), Esmirna i Istambul (Turquia), Swansea
(Gal·les) o Leeds (Anglaterra) té com a objectiu donar a conèixer les polítiques
culturals que es desenvolupen a la ciutat, així com difondre entre les persones
participants els principals projectes culturals que s’hi duen a terme. La intenció es
que aquestes pràctiques puguin servir de referència i model per a les ciutats
participants en aquest projecte. L’acte tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector
Homs, 1).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a la Trobada Anual de la
Diàspora Tijaniyya Senegalesa (integrada per persones seguidores de la branca del
sufisme Tijaniyya) que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de
Juliol, 265).
Al llarg del vespre:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
acompanyati del director del Festival Terrassa Noves Tendències - TNT, Pep Pla,
visitarà diversos espectacles de carrer programats amb motiu del Festival.
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2018: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
De 10 a 18.30 h:
Activitats de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa: Taller de
construcció d’arpes de cartró, a càrrec de Claire Duchateau-Malzac, docent de
l’associació francesa Pop’Harpe, que treballa per popularitzar l’arpa des de l’any
2010 construint arpes de cartró amb una molt bona sonoritat com a part d’un
projecte pedagògic basat en l’intercanvi, la simplicitat, el compromís i la creació. El
taller va adreçat a arpistes, mestres, educadors socials, músico-terapeutes i
aficionats a la música en general. Tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música –
Conservatori de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2).

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

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 30 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva Candela; i de la regidora de
Polítiques de Gènere, Gracia García; donarà el tret de sortida de la 5a edició de la
Cursa de les Dones a Terrassa, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató
Terrassa, que sortirà del Parc dels Catalans (Rambla d’Ègara a l’alçada del carrer de
Vallhonrat. Posteriorment, a les 12.15 h, l’alcalde i la regidora participaran en el
lliurament de premis de la cursa també al Parc dels Catalans. El recorregut serà de 5
km i la sortida es farà des del Parc dels Catalans, lloc també d’arribada de la cursa.
La Fundació Oncolliga rebrà una part de les inscripcions de la cursa com a donatiu
per a l’entitat. Donatius que seran destinats per continuar amb la tasca de suport
psicosocial a persones amb càncer i els seus familiars per millorar el seu benestar i
la seva qualitat de vida.
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García, assistirà al Encuentro Rociero, organitzat per la Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Terrassa, que tindrà lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Solidaritat i
Cooperació Internacional i Drets Humans, Adrián Sánchez, participarà en l’acte
d’inauguració de la 7a edició del Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. El
regidor de Drets Humans conduirà l’acte i la cloenda anirà a càrrec de l’alcalde de
Terrassa. A l’acte hi participaran: Meritxell Budó, vicepresidenta 2a de la Diputació
de Barcelona, diputada i presidenta del Fons Català de Cooperació i alcaldessa de la
Garriga; i els defensors i defensores dels Drets Humans: Ramón Esono, de Guinea
Equatorial, que parlarà sobre el Dret a la llibertat d’informació, expressió i opinió;
Marisa Franco, de l’entitat Mijente d’Estats Units; que parlarà sobre dels Drets de les
persones migrants i de la lluita contra les deportacions; Janahuy Paredes, de l’entitat
Comitè de familiars de persones detingudes desaparegudes a Mèxic COFADDEM –
Alzando voces, que parlarà sobre el Dret a la veritat, justícia i reparació i de la lluita
contra les desaparicions forçades; i Tun Khin, de Birmània/Myanmar, membre de
l’entitat Rohingya Burmese Association UK, que parlarà dels Drets de les minories
nacionals, ètniques i religioses i del Dret d’asil. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11). Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte
conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut
Català Internacional per la Pau amb la participació d’altres municipis i institucions
catalanes que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets
humans, ajudant a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la
necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, saludarà a les persones participants a
l’activitat de Dinamització Comunitària “El Districte 4 Camina!”, consistent en una
excursió per conèixer l’entorn natural del Districte 4, al seu pas per l’Anella Verda i
amb sortida des de la porta del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, a la plaça de
l’Assemblea de Catalunya i arribada a la plaça de la Pau de Can Palet de Vista
Alegre, on es farà un àpat comunitari. El regidor saludarà les persones participants al
Casal de Can Palet de Vista Alegre (pl. de la Pau, 1).
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i del Districte 4,
Amadeu Aguado, assistirà a la representació de l’espectacle “Una pequeña parte de
este mundo”, espectacle conjunt creat i dirigit pel Grup de Dones de la Maurina i La
Señorita Blanco, coproduït pel Festival TNT – Terrassa Noves Tendències i La
Señorita Blanco. L’espectacle es podrà veure a la plaça de l’Assemblea de
Catalunya.
A les 16.15 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, assistirà al partit de futbol de
categoria Preferent Femenina que enfrontarà els equips EF Manu Lanzarote i FC
Terrassa. El partit es disputarà al Camp Municipal de Futbol de
Ca n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 17 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà al partit corresponent al Campionat
Nacional de Lliga de Futbol de Tercera Divisió que enfrontarà els equips Terrassa
FC i CE Europa. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs
Olímpics, s/n).
A les 18 h:
La regidora d’Esports i de Salut, Eva Candela, participarà en el lliurament de premis
del XIV Torneig de Golf Solidari Handicap for Handicap, organitzat per Prodis a
benefici de les persones amb discapacitat, malaltia mental o paràlisi cerebral de
l’entitat. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Golf de Matadepera (c/ de Pompeu
Fabra, s/n, Can Vinyers, Matadepera).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2018: Trobareu tota la informació al web:
www.tnt.cat.
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De 9.30 a 19 h:
Activitats de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa: Taller de
construcció d’arpes de cartró, a càrrec de Claire Duchateau-Malzac, docent de
l’associació francesa Pop’Harpe, que treballa per popularitzar l’arpa des de l’any
2010 construint arpes de cartró amb una molt bona sonoritat com a part d’un
projecte pedagògic basat en l’intercanvi, la simplicitat, el compromís i la creació. El
taller va adreçat a arpistes, mestres, educadors socials, músico-terapeutes i
aficionats a la música en general. Tindrà lloc a l’Escola Municipal de Música –
Conservatori de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2).
A les 11 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB): Taller infantil:
“Estampen una samarreta”, destinat a infants de 3 a 12 anys, acompanyats d’un
adult. A càrrec d’un monitor d’educació ambiental. Punt de trobada: CIAB (camí dels
Plans de Bonvilar, 40).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 1 d’octubre
AGENDA
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:
Acosta’t a la lectura: Presentació del Taller de Lectura de la BD4. A càrrec de Fina
Ginesta. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,183).
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A les 19 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Sessió informativa sobre estrangeria i
reagrupament familiar, oberta a la ciutadania. Forma part de les sessions grupals
d’assessorament especialitzat sobre aquest procediment i compta amb la
col·laboració del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE). Tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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