Agenda

Dissabte, 20 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, assistirà a diversos actes programats amb motiu de la Festa Major del
barri del Torrent d’en Pere Parres.
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, participarà en la Marató de Donació de Sang a Terrassa, que tindrà lloc al
Banc de Sang i Teixits (Mútua de Terrassa, pl. del Doctor Robert, 5). La Marató de
Donació de Sang a Terrassa 2018 se celebra del 18 al 20 d’octubre.
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i del Districte 4, Amadeu
Aguado; assistirà al IV Concurs de Paelles organitzat per Maurina Comerç, que
tindrà lloc al carrer de Núria, entre els carrers de Dom Bosco i de Mirasol.
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Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado; i del regidor
del Districte 6, Javier García; assistirà a la Fira Gastronòmica i d’Artesania Gastro &
Art, organitzada per l’Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. La Fira tindrà
lloc els dies 20 i 21 d’octubre a la rambla de Francesc Macià i a la plaça del Primer
de Maig.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez; del regidor de Presidència, Javier García; i de la
regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a la presentació pública de la nova
furgoneta de Prodis – Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca, acte que
comptarà amb la participació de totes les persones i comerços del barri de Ca
n’Anglada que han fet possible la compra del vehicle. L’acte tindrà lloc a la plaça de
Ca n’Anglada.
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; i del regidor de Presidència,
Javier García; assistirà a l’XI Festa de la Tardor Manxega, que inclourà l’espectacle
“Del barroc al rock”, a càrrec de la Camerata Metropolitana de Barcelona i el Petit
Ballet de Barcelona amb la participació de la soprano Laia Camps Farrés i el tenor
Joan Martínez Colàs. L’acte està organitzat per l’Associació Cultural de Castilla-La
Mancha de Terrassa i tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, participarà en la Caminada Intergeneracional,
coincidint amb el 2n aniversari de Can Palet Camina, organitzada pel Consell
Municipal del Districte 3, que es farà seguint la Ruta de les Tines de la Vall del
Flequer. La sortida tindrà lloc des de la plaça de Can Palet.
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A les 9.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, donarà la benvinguda a les
persones participants a la 1a Jornada de Lleure de Terrassa “El gènere a les entitats
de lleure educatiu”, organitzada pel Servei de Joventut i Lleure municipal amb la
col·laboració de l’Aula d’Esplai del Vallès. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 12 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la 3a edició de la Zumbathon
contra el càncer infantil que destinarà la recaptació a la investigació i la lluita contra
el càncer infantil. L’acte organitzat pel Centre Hípic La Granja, en col·laboració amb
la Marató de TV3, tindrà lloc a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de
Badalona, 4).
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Vermut electrònic de celebració del 35è aniversari de La Pájara de
Terrassa que tindrà lloc a la plaça de la Torre del Castell Palau.
A les 13 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al ”Taller de pa casolà català i
marroquí” organitzat per l’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts que tindrà
lloc al Camp Municipal de Futbol de les Fonts (disseminat de Can Guitard de la
Riera, 4).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la concentració de la VIII Diada dels Diables de la Maurina que tindrà lloc
a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 17 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la Festa de la 3a edat
organitzada per l’Associació de Veïns Casc Antic de Can Boada. L’acte tindrà lloc al
local de l’entitat veïnal (c/ Joan d’Àustria, 11).
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A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà al Berenar organitzat pel Club de
Jubilats i Pensionistes de Can Jofresa que tindrà lloc al Casal Cívic Terrassa – Can
Jofresa (c/ d’Igualada, s/n)
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de l’exposició “Composicions”, dels artistes terrassencs
José Corral, Laura Austrich, Miguel Àngel Gonzálvez Paul, Cristina Borobia i
Francesc Vinyes, que es podrà veure a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28)
del 20 d’octubre al 5 de desembre dins del Cicle Art Terrassa. Aquesta mostra
col·lectiva revisita grans obres de la història de l’art i les dota de la personalitat
pròpia de cada artista, dels seus colors i la seva composició.
A les 20 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a la Missa amb motiu de la
festivitat de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, organitzada per la Fundació
Terrassenca Sant Galderic, que tindrà lloc a la Parròquia de Sant Josep de Terrassa
(c/ de Colom, 231).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Seu d’Ègara, un tresor
amagat”. Punt de trobada a les Esglésies de Sant Pere de Terrassa (pl. del Rector
Homs, 1).
A les 11 h:
Terrassa llegeix: Presentació del llibre “Guía de monstruos, bestias y seres
extraordinarios”, de Montse Rubio, amb posterior taller sobre el llibre. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 12 h:
L’hora del conte: “Dins el bosc”, a càrrec de Rosa Pinyol, narradora oral. Recomanat
per a infants a partir de 3 anys. 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 12 h:
L’hora del conte: “Ànima animal”, a càrrec de Judith Navarro, de Petita Companyia.
Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 16 h:
V Festival de Músics Emergents TAM!: Taula rodona: “Experiències de dinamització
musical a les ciutats”. A càrrec de la PUA - Oficina Musical de Sant Cugat; Toni
Ramon, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa; Associació Fressa, Moviment
Cultural d’Osona; i Coordinadora de Músics de Sabadell. Organitzada pel Servei de
Joventut i Lleure infantil de l’Ajuntament de Terrassa. A continuació, a les 18 h, Jam
Session, a càrrec de Roc Calvet Tindrà lloc a El Vapor, Espai de Creació Musical (c/
de la Mare de Déu dels Àngels, 76).
A les 17.30 h:
BaumannLab: Formació per a professorat: taller d’art i educació, dirigit a
professionals que treballen amb joves, especialment, professorat de secundària.
Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
V Festival de Músics Emergents TAM!: Marató de concerts de joves músics de
Terrassa i del Vallès Occidental. Organitzat pel Servei de Joventut i Lleure infantil de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al parc dels Catalans.
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Diumenge, 21 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà a l’acte de presentació del Futbol Base del CP San Cristóbal de la
temporada 2018-2019. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de Ca
n’Anglada (av. del Vallès, 522).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García, assistirà a la Missa Rociera i a l’Acte de Canvi de Vara de la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Parròquia de Nostra
Senyora de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García, saludarà les persones participants a les “Migues Manxegues”, dinar de
celebració de la Festa de la Tardor Manxega organitzada per l’Associació Cultural de
Castilla-La Mancha de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça de Lluís Companys.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà al Concert Solidari per Etiòpia
organitzat per l’ONG “Alegria Sense Fronteres” en benefici dels projectes que
aquesta ONG porta a terme al país africà. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’activitat de dinamització comunitària “El Districte 4 pedala”, impulsada
pel Consell Municipal del Districte 4 a proposta de l’Associació de Veïns i Veïnes de
la Maurina. L’activitat consisteix en una passejada popular en bicicleta per gaudir del
patrimoni industrial, cultural i natural dels barris que conformen el Districte 4 de
Terrassa. La ruta circular, amb un recorregut de 8 km sortirà des de la porta del
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallet, 55), on també té l’arribada.
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Festa i Tast del 4t Concurs de Ratafia de Terrassa, organitzada per la
Colla dels Federins Trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta. La Fira tindrà lloc al
passeig del Vapor Gran.
A les 10.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte
solidari “Vine a ballar per Haití” que tindrà lloc a l’Escola les Arenes (c/ del
Montperdut, 15).
A les 11.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà al
concert del Cor Safari, format per infants i joves provinents d’una escola orfenat
d’Entebbe (Uganda) amb l’objectiu de recollir fons i apadrinaments. L’acte tindrà lloc
a l’Església Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar, 299).
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en el lliurament de premis del Festival Nacional de Colles Sardanistes
organitzat per la Secció Sardanista de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. L’acte
tindrà lloc a la plaça Nova i, en cas de pluja, al Recinte Firal.

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 13 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al “Cocido extremeño” organitzat per
la Unión Extremeña de Terrassa que tindrà lloc a Els Bellots (camí de la Terra, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) i l’Anella Verda:
Excursió - visita: “Torrebonica: història, arquitectura, horta i ramaderia”, on es
coneixeran els entorns i l’arquitectura de Can Viver de Torrebonica, un dels edificis
més emblemàtics de l’Anella Verda. A càrrec d’un monitor d’educació ambiental.
Punt de trobada: CIAB (camí dels Plans de Bonvilar, 40).
A les 11 h:
Activitats de Funerària de Terrassa: Visita guiada: “Tot Sants 2018”. Inclou una visita
comentada a l’exposició “Un jardí per al repòs”. A càrrec del personal didàctic del
Museu de Terrassa. Tindrà lloc al Cementiri Municipal (ctra. de Montcada, 779).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12.30 h:
Bau House: Vermut musical, a càrrec del grup Los Watts 6.0, amb música ye-ye dels
60. Tindrà lloc a la Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 17.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert de sardanes i música per a cobla, amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell. Organitzat per l’Agrupació Folklórica Amunts i Crits amb
motiu del seu 70è aniversari. Concurs de vuit sardanes revesses, amb la participació
de revessaires d’arreu de Catalunya, que competiran per assolir una bona
classificació de cara al Campionat Nacional de Catalunya. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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Dilluns, 22 d’octubre
AGENDA
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a les persones participants a la IV Jornada d’Art i Patrimoni a
la Seu d’Ègara “La parròquia de Sant Pere de Terrassa: vells problemes, noves
propostes” que tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n). L’Ajuntament
de Terrassa, a través del Museu de la ciutat, organitza la IV Jornada Art i Patrimoni a
la Seu d’Ègara, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere, l’Arxiu Històric de
Terrassa, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Facultat Antoni Gaudí d’Història,
Arqueologia i Arts Cristianes. La jornada se celebra el dilluns 22 d’octubre, de 9.30 a
19 h, a la Seu d’Ègara. Després de l’èxit de les edicions anteriors, en aquesta ocasió
es realitzarà un monogràfic dedicat a la Parròquia de Sant Pere. Temes com la
transformació arquitectònica de l’antiga parròquia de l’època del Bisbat d’Ègara, el
seu domini patrimonial, l’excepcionalitat del retaule mural de Sant Pere o les
incorporacions artístiques en època moderna seran estudiades en aquesta jornada
que finalitzarà, un cop més, amb una visita comentada a la Seu d’Ègara. En la
jornada participaran experts de l’àmbit acadèmic i la investigació.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde Manuel Giménez, oferirà una audiència pública per exposar a la
ciutadania les accions de govern més rellevants i atendre les seves preguntes o
peticions en matèria d’Ocupació, Emprenedoria i Empresa, Legalització d’Activitats,
Indústria i Promoció del Sòl Industrial, Consum, Seguretat i Protecció Civil, i Via
Pública. Les audiències públiques constitueixen un espai de participació i debat per
a la ciutadania que vol implicar-se més activament en la ciutat, i estan regulades pel
reglament de participació ciutadana. L’acte tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels
Telers, 5, 2). L’assistència i participació a les sessions és oberta a tota la ciutadania,
amb inscripció prèvia a https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques. Des d’aquesta
pàgina es pot accedir a un formulari d’inscripció on s’ha de fer constar el nom i el
correu electrònic, indicar a quina sessió o sessions es vol assistir i consignar les
preguntes que es vulguin fer al membres del Govern.
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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 18 h:
Nascuts per llegir: “Massatges”, a càrrec de Susana Carvajal. Adreçat a famílies amb
infants fins a 18 mesos. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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