Agenda

Dijous, 20 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, i el portaveu del Grup Municipal de Terrassa en
Comú, Xavier Matilla, oferiran demà una roda de premsa per presentar el tancament
de la Comissió d'Estratègia que ha abordat temes estratègics de la ciutat durant
aquest any 2018. Vega i Matilla presentaran la finalització dels treballs de la
Comissió, constituïda el passat mes de febrer i impulsada pel Govern municipal i el
principal partit de l’oposició, que seran presentats de forma pública en una jornada
de treball el proper mes de gener. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Ciutadania, Adrián
Sánchez, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de la Confraria de la
Mare de Déu de Lourdes encapçalada pel seu president, Joaquim Zamora. Aquesta
entitat religiosa es presentarà a l’alcalde amb motiu de la celebració enguany de la
50a edició del pelegrinatge a Lourdes. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval
de Montserrat, 14-16).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a l’Acte acadèmic de l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Terrassa on es lliuraran els títols dels cicles formatius de
grau superior de les diferents especialitats a l’alumnat de la promoció 2018-18.
L’acte tindrà lloc a l’Espai Lluèrnia de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa (c/ de
Colom, 114). Els cicles i l’alumnat graduat són els següents: Gràfica Publicitària: 15
alumnes, Gràfica Interactiva: 12 alumnes, Disseny d’Elements per a l’Espectacle: 4
alumnes, Projectes i Direcció d’Obres de Decoració: 12 alumnes, i Arquitectura
efímera: 2 alumnes. El nombre total de titulats i titulades és de 45 alumnes.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
El regidor de Protecció Civil, Manuel Giménez, assistirà als tallers de definició de
l’estratègia del projecte "Terrassa preparada i resilient", amb el qual l’Ajuntament vol
incorporar la resiliència urbana com a element estructural per a la gestió dels serveis
públics. Als tallers, que tindran lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (passeig de
les Lletres, 1) participaran professionals de diferents serveis municipals i
representants de diferents entitats de la ciutat relacionades amb aquest àmbit. La
resiliència urbana és la capacitat que tenen les ciutats per prevenir grans incidències
i situacions d'emergències i per minimitzar-les i refer-se del seu impacte en el cas
que es produeixin. Els tallers de demà marquen l’inici d’un seguit d’accions per
incorporar al projecte les aportacions de les institucions, empreses, entitats i de la
ciutadania en general.
A les 10 h:
La regidora de Serveis Socials, Gracia García, assistirà a la inauguració de la parada
de Càritas Terrassa al Mercat de la Independència (Raval de Montserrat, 41). El
tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
també visitarà la parada al llarg del matí. Aquesta parada, cedida per l’Ajuntament de
Terrassa a través del Servei de Comerç, servirà perquè el col·lectiu de dones amb
fills menors de tres anys que estan fent un curs de formació ofert per Càritas en
confecció tèxtil i atenció al públic puguin fer pràctiques per posar en valor les
capacitats i habilitat apreses al curs.
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A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado; acompanyat del director artístic del CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, Pep Pla; i de Ricard Torrens, membre de la Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil de Terrassa; participarà en la roda de premsa de
presentació de la programació teatral del CAET per al primer semestre del 2019, una
programació de qualitat pensada per als públics diversos de la ciutat. L’acte, on
també es farà una valoració de la temporada de teatre 2018, comptarà amb la
intervenció de diversos artistes programats que comentaran i recomanaran les seves
respectives obres i amb un vídeo resum de presentació de la nova temporada
Gener-Juny.
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació i regidor de
Consum, Manuel Giménez, assistirà a la inauguració de l’exposició sobre consum
responsable “Existeixo, per tant consumeixo?” i donarà la benvinguda a les persones
assistents. L’acte, que tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114), està
organitzat per l’Escola Pia de Terrassa amb el suport del Servei de Consum
municipal.
A les 17 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà al Concert de Nadal de la Coral Noves
Veus del Centre de Rehabilitació de Laringectomitzats (CRL) que tindrà lloc a la seu
d’Oncolliga Terrassa (c/ de Salmerón, 100).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) “Un pessebre napolità del segle
XXI”, juntament amb la directora del CDMT, Sílvia Carbonell. L’acte tindrà lloc al
CDMT (c/ de Salmerón, 25). L’exposició “Un pessebre napolità del segle XXI” és
obra del figurinista i dissenyador de vestuari i decorats per a cinema i teatre, Josep
Massagué.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum: “Klimt”, dirigida per Raoul Ruiz. A càrrec del
Grup d’Artteràpia Atenea. 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:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs de mòbil i/o tablet, dins del cicle “Cursos
d’informàtica per a adults”. A càrrec del Punt Òmnia La Fàbrica de Can Tusell.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Per Nadal, la mainada al Museu: Conte “El tió de Nadal”. Destinat a infants de 3 a 6
anys. Tindrà lloc al Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella,
29).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Comerç just”. A càrrec de Laura Rueda.
Destinat a infants a partir de 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Terrassa, ciutat de drets: Amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans: Espectacle familiar “Drets humans... al carrer!”. A càrrec de
Carles Cuberes. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 i les 19.30 h:
Activitats de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa: Concerts de
Nadal. A les 18 h: Ensemble de saxos, direcció de Narcís Argemí; Grup de Cant
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Coral de 1r, 2n i 3r d’Ensenyament Bàsic, dirigit per Rosa Ribera + Orquestra
Juvenil, professora Barbara Horn. A les 19.30 h: Grups d’arpes, professora, Carme
Ubach; Trio amb piano, professor Jordi Montoliu; Combo folk, professor Aleix Puig;
Orquestra de guitarres, direcció de Raúl Cañizar; Grup de Cant Coral de 3r, 1r i 2n
d’Ensenyament Bàsic, direcció d’Assumpta Crivillers.
A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab: inauguració de l’exposició La Qlectiva, organitzada per
l’entitat El Corralito, dedicada a la difusió de joves artistes emergents de Terrassa.
L’exposició, integrada a la programació de L’Antena del BaumannLab fins el dia 31,
recull obres d’una dotzena d’artistes. L’acte d’inauguració inclourà un recital de
poesia a càrrec de Generación Bitch i l’actuació musical de 3F00L ANDY. Més
informació a www.baumannlab.cat/. L’exposició tindrà lloc al BaumannLab de la
Casa Baumann (av. de Jacquard, 1)
A les 18.30 h:
Terrassa, ciutat de drets: Amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans: L’hora del conte “Dia Internacional dels Drets Humans”. A càrrec
de Carles Cuberes. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sèrieaddictes: “Oficis a la petita pantalla”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 20 h:
Sons de Nadal. X Cicle Nadales al carrer: Actuació de la Coral Ohana. Tindrà lloc a
l’atri de l’Ajuntament (raval de Montserrat, 14).
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