Agenda

Divendres, 11 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, oferirà demà una roda de premsa per presentar
públicament el nou programa de suport a l’emprenedoria i la innovació social
“Projectes de Valor per Terrassa” (PVxT), i anunciar l’obertura de la primera
convocatòria per a participar-hi i presentar projectes. Acompanyarà a l’alcalde un
dels inversors implicats en el projecte, Ramon Comellas.
“Projectes de Valor per Terrassa” (PVxT) impulsat i gestionat per l’Ajuntament de
Terrassa, s’ha creat per donar suport a la creació, desenvolupament i consolidació
d’iniciatives emprenedores d’innovació social d’alt valor local, amb l’objectiu que
puguin arrelar a la ciutat i arribar al mercat creant valor. El programa pretén posar en
contacte els projectes amb inversors privats. A la roda de premsa, que tindrà lloc a la
Sala de Premsa de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14), també hi assistirà els
tinents d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
de Desenvolupament Econòmic, Industrial i d’Ocupació, Manuel Giménez, a més del
regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez.
A les 12.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, presidirà l’acte de donació al
Museu de Terrassa de 9 obres artístiques de Joaquim Vancells i Puig. L’acte tindrà
lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
Joaquim Vancells i Puig (Barcelona, 1936 - Terrassa, 2018), nét del conegut artista
local Joaquim Vancells i Vieta, fou un artista entregat al seu art, amb una gran
producció. Des de ben petit va mostrar una tendència natural pel dibuix i la pintura,
però no va iniciar la seva formació artística fins el 1965, a l’Escola Massana de
Barcelona. Des d’aleshores es va bolcar per complert en l’activitat artística a través
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del dibuix i la pintura. Va viure a Londres i Nova York, fins 1981 que va fixar la seva
residència a Terrassa, on va treballar incansablement al seu taller.
La seva obra ha passat per diferents tècniques i llenguatges artístics, des de la
pintura al dibuix o l’escultura, a través de la tècnica de l’assemblatge. En la seva
trajectòria hi figuren gran varietat d’estils com la figuració més naïf dels primers
temps, l’expressionisme gestual o la geometrització de la forma, que va desembocar
en una abstracció geomètrica. En els darrers temps es va dedicar a recuperar
elements, que intervinguts a través de la pintura o l’assemblatge, acabava fent
composicions realment sorprenents.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, mantindrà una reunió amb una
delegació del Gremi d’Hostaleria de Terrassa, encapçalada pel seu president, Xavier
Gómez. La representació del Gremi presentarà a l’alcalde diversos temes d’interès i
projectes de futur. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà a la inauguració de la nova seu de la Federació Catalana
d’Esquaix i Raquetbol (c/ de la Rasa, 72). A la inauguració també hi assistirà el
president de la Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol, Joan Casahuga; el
director d’Squash 4, Jordi Font; el secretari General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, Gerard Figueras; i el president de la Unió de Federacions Esportives
Catalanes (UFEC), Gerard Esteve.

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Dibuixem Caputxetes”. A càrrec de Vicent
Lucas. Taller d’il·lustració per a infants de 8 a 11 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’aventura de llegir: Taller de dibuix “La pau és...”. Destinat a infants fins a 12 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Clubs de lectura infantil juvenil: “Les llàgrimes de l‘assessí”,
d’Anne-Laure Bondoux. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Clubs de lectura infantil Dosos: “Llegim poesia”, a càrrec de A
càrrec de Teresa Casals. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia”, xerrada per practicar idiomes. Tindrà lloc a la Bau House
(av. de Jacquard, 1).
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