Agenda

Dissabte, 1 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez; i de la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís;
visitarà la Fira Inclusiva d’Entitats i assistirà a la lectura del Manifest del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, a càrrec de famílies d’infants amb
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), amb sordesa, i amb Síndrome Alcohòlic Fetal
(SAF). L’acte, organitzat pel Consell Municipal del Districte 1, l’Oficina de Capacitats
Diverses i Accessibilitat i la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, tindrà
lloc al passeig del Vapor Gran.
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de membres de la Corporació
Local, assistirà a la inauguració del pessebre institucional, instal·lat al Raval de
Montserrat i elaborat per l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa. A les 17.30 h,
l’alcalde, acompanyat del tinent d’alcalde i de membres de la Corporació Local,
inaugurarà la Fira de Santa Llúcia a la plaça Vella. Posteriorment, a les 18.10 h,
començarà al Raval de Montserrat l’acte d’encesa de les llums del pessebre oficial,
prevista per a les 18.30 h, després de la presentació per part dels autors de la
proposta d’enguany i l’actuació de les Corals del projecte Street Art.
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L’acte al Raval finalitzarà amb la tradicional interpretació de nadales a càrrec de
Terrassa Ciutat Coral a l’atri de l’Ajuntament. Posteriorment, l’Ensemble de Saxos
del Conservatori de Terrassa, dirigit per Narcís Argemí, acompanyarà a tots els
assistents fins a la plaça Vella, per a una nova cantada de nadales, també a càrrec
de Terrassa Ciutat Coral i l’actuació de l’Ensemble de Saxos, com a inici del 10è
cicle de Sons de Nadal.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de proclamació del
Terrassenc de l’Any 2018, juntament amb el president del Centre Cultural El Social,
Ricard Figueres, i el bisbe de la diòcesi de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses. El
Centre Cultural El Social lliura els títols de Terrassenc de l‘Any de manera
ininterrompuda des de fa 49 anys, un guardó que distingeix trajectòries personals
destacades i que són un model ciutadà per a tothom. La finalitat és la de retre
homenatge a persones terrassenques de naixement o adopció que, per la seva
trajectòria cívica, han destacat en camps relacionats amb la cultura, l’art, la
beneficència, l’abnegació, l’esport o la religió, per la seva capacitat altruista i per
promoure valors cívics, com ara el compromís, la perseverança i la generositat.
L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de
la Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor de Presidència, Javier García; i membres de la
Corporació Local; tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Comerç i del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la Fira de Nadal,
mostra de comerç i d’activitats i manualitats per a les persones assistents, que tindrà
lloc a la plaça del Roc Blanc.
A les 13 h:
La regidora de Serveis Socials i del Districte 2, Gracia García, assistirà a l’acte de
celebració del 5è aniversari de l’Horta Comunitària de Ca n’Anglada (c/ Sant
Honorat). Durant tot el matí, es preveuen activitats diverses a la instal·lació, com
tallers infantils a càrrec dels professionals dels serveis socials municipals del territori,
taller per adults, una exposició de fotografies dels cinc anys del projecte, així com
una paella per a tots els participants del projecte i persones assistents.
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde, Amadeu Aguado, assistirà a l’acte de cloenda de la celebració del
75è aniversari del Col·legi Mare de Déu del Carme de Terrassa i participarà en el
posterior acte institucional. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici de Primària
de l’Escola (c/ de la Independència, 107).
A les 14 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a el Gran Recapte d’Aliments
2018, organitzat per la Fundació Banc d’Aliments, que tindrà lloc al centre comercial
Carrefour Vallès (autopista A-18, km 3,7).
A les 19.30 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà al concert del grup de rumba
fusió Dr. Basilio al local de l’AV Vilardell (c/ de la Rioja, 2), en el marc del 5è Circuit
de Música Moderna.
A les 21 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà al sopar de celebració del
lliurament dels títols de Terrassenc de l’Any 2017, que tindrà lloc al Restaurant El
Cultural del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Aprenem llengües llegint i parlant: Taller “Aprenem”, basat en l’intercanvi lingüístic,
entre els assistents, de les llengües anglesa i francesa. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’iniciació a la informàtica. A càrrec de Jordi
Gamundi i Paco Triviño. Acció formativa per a adults. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 11 h:
Biblioteques, cinema... acció!: Ruta literària: “La teranyina”, de Jaume Cabré. A
càrrec de Glòria Soler. Punt de trobada, Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1)
A les 11 h:
L’hora del conte: “Vet aquí un conte per a infant amb cor”, a càrrec de Glòria Díaz i
Sandra Vega. Destinat a infants a partir de 3 anys.Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. e 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).

Diumenge, 2 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Joventut i Lleure
Infantil, Jordi Rueda, donarà el tret de sortida de la V Cursa Solidària de la Infància,
organitzada per l’INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce. La Cursa, de 5 km, sortirà
des del Parc Vallès (av. del Tèxtil, s/n).
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A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Joventut i Lleure
Infantil, Jordi Rueda, de portaveus dels Grups Municipals i de membres de la
Corporació Local, rebrà els infants i adolescents membres del Consell Municipal de
la Infància i l’Adolescència de Terrassa i presidirà l’acte de presentació del Consell.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició
extraordinària de pessebres amb motiu de la celebració del 75è aniversari de
l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa L’acte, al que també assistirà el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, tindrà lloc a
la Sala Muncunill (pl. Didó, 3). A més de la tradicional exposició, que cada any es pot
visitar al soterrani de la Catedral del Sant Esperit, enguany també s’ha preparat una
exposició extraordinària de prop de setanta pessebres, alguns d'ells monumentals,
que es podrà veure a la Sala Muncunill. tots aquests pessebres són d’autors de
l’agrupació terrassenca, constituint l’exposició més gran de pessebres, tots d’una
mateixa entitat, que s’hagi fet mai a Catalunya.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.45 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte de lliurament de premis al
XVIII Campionat “La Cogullada” de tècniques i pumses infantil de taekwondo. El
Campionat, organitzat per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Cogullada, comptarà
amb la participació d’infants d’entre 7 i 14 anys i tindrà lloc a l’Equipament Socio
Esportiu de l’AV de la Cogullada (av. de Joaquim de Sagrera, 15).
A les 13 h:
El Tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, assistirà a l’acte d’inauguració del 76è Pessebre Social de l’entitat i
exposició complementària de diorames de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa,
al Soterrani de l’Atri de la Catedral-Basílica del Sant Esperit de Terrassa (plaça
Vella, 12).
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A les 14.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al dinar de celebració del 75è aniversari de l’Agrupació de Pessebristes de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Restaurant El Cultural del Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Fàbrica i somnis, el somni
d’un obrer”. Visita a la Casa Alegre de Sagrera i al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Durada de la ruta: 2 hores. Punt de trobada al
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 10.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Activitat familiar:
“Marató de mitjons de Nadal solidaris”, a càrrec de Sylvia Rueda. Tindrà lloc al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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:
Temporada Municipal d’Arts Escèniques a Terrassa: “Les noies de Mossbank Road”,
obra d’Amelia Bullmore, dirigida per Sílvia Munt i interpretada per Cristina Genebat,
Marta Marco i Clara Segura. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 18 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “Sonata a Praga”, a càrrec de l’agrupació musical
Arcattia, formada per Quim Térmens, violí; Joan Morera, violí; i Lluís Heras violoncel.
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Interpretaran obres d’A. Vivaldi, F. Jiranek, J. Myslivecek, A. Mozart, A. Dvorak i B.
Martinu. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Actuació de Penellet, trio terrassenc de punk dolç format
per Pau del Toro, Ramon Reina i Xavier Garcia. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(passatge de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 3 de desembre

AGENDA
A les 9.30 h:
El Tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de
l’Ajuntament de Terrassa, Manuel Giménez, donarà la benvinguda a les persones
participants a l’acte de cloenda del projecte “Treball als barris” a la sala d’actes del
Centre Cívic Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).

ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir...: Xerrada sobre l’ús de les pantalles en infants de 0-5 anys. A
càrrec de Susana Ruejas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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