Agenda

Dissabte, 19 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, assistirà a les proves de 4x200 metres lliures en les categories femenina i
masculina i participarà en el lliurament de medalles d’aquestes proves corresponents
al Campionat de Catalunya Open Absolut organitzat del 17 al 20 de gener per la
Federació Catalana de Natació i el Club Natació Terrassa. Aquesta competició està
inclosa al 1r Grand Prix Open de la Federació Espanyola de Natació. L’acte tindrà
lloc a les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor del Districte 4, Amadeu
Aguado, assistirà a l’actuació dels Diables de la Maurina amb malabars de foc, foc
infantil, foc d’adults i bateria, i a la batucada, a càrrec del grup So-m Maurina, que
formen part dels actes de cloenda del Pla de Barris de la Maurina. Ambdós actes,
programats dins dels actes de cloenda del Pla de Barris de la Maurina, tindran lloc a
la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, visitarà l’exposició: “Pla de Barris de la
Maurina. L’abans i l’ara del nostre barri”, que es podrà visitar fins al 15 de febrer a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183). L’exposició forma part dels actes
de cloenda del Pla de Barris de la Maurina.
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A les 20 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a l’actuació del grup musical de
versions Hokele, que forma part dels actes de cloenda del Pla de Barris de la
Maurina. L’acte tindrà lloc a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
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 11 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura d’adults: “Jane Eyre”, de Charlotte Brontë. A
càrrec d’Assun Herrero. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de l’Univers”. A càrrec de Rosa
Fité. Per a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 12 h:
Actes de cloenda del Pla de Barris de la Maurina: L’hora del conte: “Els contes del
Quico de la Maurina”. A càrrec d’Explica’m un conte. 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).
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A les 20 h:
Temporada de Música Clàssica: Concert “En Cantem, de mites històries i tradicions”.
A càrrec de Fòrum Vocal: Agustí Espriu, autor del text; Enric Arquimbau, actor; Maria
Lluïsa Abram, actriu; Maria Mauri, piano; i Xavier Sans i Fortuny, director. Tindrà lloc
a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 21 h:
Activitats del Bau House: Concert a càrrec de Joan Boada. Tindrà lloc al Bau House
(av. de Jacquard, 1).

Diumenge, 20 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del secretari d’Hàbitat Urbà i
Territori de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Agustí Serra, participarà en l’acte institucional de cloenda del Pla de Barris. A l’acte
també assistiran el regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; el regidor de
Presidència, Javier García; portaveus dels Grups Municipals i membres de la
Corporació Local. Els parlaments institucionals tindran lloc a la plaça de la Maurina i,
posteriorment, les autoritats, representants veïnals, de les entitats i associacions del
barri i veïns i veïnes de la Maurina, visitaran el nou equipament cívic de la Maurina, a
la plaça de la Maurina. L’acte inclourà el visionat del reportatge dels 10 anys del Pla
de Barris de la Maurina i les visites a l’exposició fotogràfica: “Transformacions. La
Maurina”, dels fotògrafs Miquel Badia i Rafel Casanova; l’exposició d’artistes del
Districte IV; i la videoinstal·lació de Claudio Zulian “A la nit vam construir les cases”,
al voltant de les primeres cases d’autoconstrucció al barri, que està instal·lada a
diferents espais del barri.
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Prèviament, des de les 11.30 h, l’alcalde, acompanyat del regidor del Districte 4,
assistirà a l’actuació dels Diables de la Maurina, al Ball de Gegantons de l’AMPA de
l’Escola Roc Alabern i a la batucada a càrrec de So-m Maurina, que formen part dels
actes de cloenda del Pla de Barris de la Maurina. Els actes tindran lloc a la plaça de
la Maurina.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al partit corresponent al Campionat
Nacional de Lliga de Futbol de Tercera Divisió que enfrontarà els equips Terrassa
FC i Santfeliuenc FC. El partit es disputarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels
Jocs Olímpics, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà al concert “Les estacions”. A
càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida pel violí/director Barry
Sargent, dins de la Temporada de Música Clàssica. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal
de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació inaugural del 45è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre
2019 organitzat pel Casal de Sant Pere. L’obra inaugural serà “Barcelona”, de Pere
Riera, a càrrec de la companyia de teatre del Centre Moral de Gràcia de Barcelona.
L’espectacle es podrà veure a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de
Sant Pere, 59-63).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Actes de cloenda del Pla de Barris de la Maurina: Xocolatada, organitzada per la
Fundació Maria Auxiliadora. Tindrà lloc a la plaça de la Maurina.
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A les 11 h:
Actes de cloenda del Pla de Barris de la Maurina: Actuació dels Diables de la
Maurina: ball de la Cuca Dina, malabars, tabals i gralles. Tindrà lloc a la plaça de la
Maurina.
A les 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa – CDMT: Cloenda
de l’exposició “Un pessebre napolità del segle XXI”. Com a cloenda de
l’exposició “Un pessebre napolità del segle XXI”, que ha ocupat l’Espai Zero durant
tot el Nadal, es podrà fer una visita comentada pel seu artífex, en Josep Massagué.
A la sala es podrà veure una tradició italiana antiquíssima actualitzada i
personalitzada per aquest gran professional, figurinista i escenògraf de dilatada
carrera en el món del teatre i el cinema. 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: “Moby Dick”, de Juan
Cavestany (basada en la novel·la de Herman Melville. Una producció de Focus.
Dirigida per Andrés Lima i interpretada per Josep Maria Pou, Jacob Torres i Oscar
Kapoya. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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AGENDA
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Ple extraordinari que tindrà lloc al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). L’únic punt
de l’ordre del dia serà l’Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació de la
concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de
viatgers de Terrassa.
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 17.30 h:
Terrassa llegeix...: Taller infantil: “Un cistell de contes”. Destinat a famílies amb
infants de 3 a 6 anys. Dins del cicle “Llegir per a créixer”. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Xerrada: “Orienta’t en família”. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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