Agenda

Dimecres, 21 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà dimecres l’acte d’inauguració
dels dos nous forns crematoris del Complex Funerari Municipal. A l’acte assistirà
també la regidora de Serveis Funeraris i Cementiri, Gracia García, i membres del
Consell d’Administració i de la Junta General de l’Empresa. L’empresa municipal
Funerària de Terrassa ha substituït dos dels tres fons crematoris per tal de millorar
l’eficàcia i rapidesa de les cremacions i ha instal·lat un sistema de filtres per reduir
les emissions a l’atmosfera. L’actuació s’ha completat amb obres de reforma a
l’edifici del crematori. L’acte tindrà lloc al Complex Funerari Municipal (ctra. de
Montcada, 789).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, es reunirà amb una delegació de la Federació Catalana d’Esquaix i
Raquetbol encapçalada pel seu president, Joan Casahuga, que li presentarà els
projectes de la federació a la ciutat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del regidor de Qualitat
Democràtica, Javier García; es reunirà amb Domènec Martínez i Teresa Rodríguez,
membres de l’Espai de la Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa; amb José
Navajas, membre de l’Espai i del sindicat CCOO; i amb Manel Márquez, president
del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa; que li presentaran l’acte commemoratiu
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de l’Holocaust organitzat per l’entitat previst per al mes de gener. L’Espai de la
Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa, amb seu a l’Arxiu Històric de
Terrassa, és una plataforma que reivindica la importància de la lluita democràtica
que va fer la ciutat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar en la ciutadania valors
democràtics, en especial el sentit de la tolerància i l’ètica, i fer-ho des del
reconeixement i la difusió de la lluita contra la dictadura i la defensa de la
democràcia. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà l’acte de bateig de la biblioteca de
l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa amb el nom de Josep
Freixas Vivó i assistirà, a les 19.30 h al Concert de Santa Cecília i participarà en el
lliurament de Premis d’Honor del Conservatori de Terrassa 2018. L’acte de bateig
comptarà amb l’actuació de les alumnes de piano del Conservatori Irene Arquillué i
Cristina Aguilera. Josep Freixas Vivó (Capellades 1930) va ser professor,
compositor, director de l'escolania de la Sagrada Família (1953-1965) i l'antiga coral
Santa Cecília, director del Conservatori de Terrassa (1970-1991), terrassenc de l'any
(1988), soci de l'Ateneu Terrassenc i "músic de l'any” (Terrassa-novembre de 2014).
Va fer una tasca molt important en el desenvolupament, ampliació i modernització de
l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa, sent-ne director durant més
de 20 anys.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la conferència “5 motius per reivindicar Maria Aurèlia Capmany des del
feminisme”, a càrrec de Marta Nadal, comissària de l’Any Maria Aurèlia Capmany i
de Blanca Llum Vidal, escriptora i filòloga. L’acte, dins dels actes de commemoració
del Centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany i de la Campanya contra les
violències masclistes Terrassa 2018 #niunamés, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55). L’activitat es porta a terme
conjuntament per la Biblioteca del Districte 4 i el Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia
Capmany.
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació de la revista “Eix. Cultura industrial, tècnica i
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científica”, editada pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - mNACTEC i
el seu Sistema Territorial. L’acte, que tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270),
inclourà una connexió per videoconferència amb Lluís Puig, director del Programa
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Cuid-ARTE en el camí de l’emprenedoria”.
Tindrà lloc al Centre Cívic municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 10.30 h:
Jardí de contes: Taller de jardineria i horticultura. A càrrec de Sara Claramonte.
L'objectiu d’aquest taller és la creació d’un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes
aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l’hort, al pati interior de la BD2.
La gent gran explica als assistents contes i els ensenya els diferents productes de
l'hort. El taller Jardí de contes s'emmarca dins del projecte Terrassa ciutat amiga de
les persones grans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Joan Casas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Portes Obertes: “Coneix com treballa Fupar”. Tindrà
lloc a Fupar – Fundació President Amat Roumens (c/ de les Campiones Olímpiques,
36).
A les 17.30 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BD3: “Stop motions”. Primera sessió, a càrrec
de Drac Màgic. Destinat a infants a partir de 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Fes el teu propi conte amb Storybird”, destinat a
infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Ànima animal”, activitat per a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Contes i contarelles”. A càrrec de Rosa Fité. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió: “Pràctiques remunerades a l’estranger”. A càrrec de
la Víbria Intercultural. Destinat a joves de 18 a 35 anys. Xerrada sobre pràctiques de
cicles formatius i d’universitat. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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