Agenda

Dissabte, 2 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, assistirà, a la
celebració organitzada per l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat,
Fontaneria, Gas Sanejament i Afins de Terrassa i Comarca (Greintec), amb motiu de
la festivitat de la patrona del Gremi d’Instal·ladors, la Candelera. L’acte tindrà lloc al
Centre Esportiu Jabac Can Jofresa (c/ de Badalona, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del cap de setmana:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a diversos actes de la Fiesta del
Romero de Bacares (Almería). Bacares és un municipi de l'interior d'Almería, amb
una població d’uns 300 habitants. Als anys quaranta del segle passat la població
tenia uns 1.400 habitants, però les onades migratòries van provocar que més de mil
persones emigressin a la província de Barcelona, dels quals, prop de dos centenars
van arribar a Terrassa.
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a les persones participants a la jornada que girarà al voltant de
diferents aspectes de la història de l’Imperi bizantí. La trobada s’emmarca dins de la
celebració a Barcelona de les XVIII Jornades de Bizanci organitzades per la
Sociedad Española de Bizantinística, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat de Barcelona i que compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de
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Terrassa. En el marc d’aquesta trobada a Terrassa, que tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1), es desenvoluparan dues sessions al voltant de les
relacions artístiques entre Bizanci i l’Occident llatí, on la Seu d’Ègara serà un dels
temes protagonistes. D’una banda, la jornada de dissabte comptarà amb la
conferència El transfondo paleobizantino de las pinturas de San Miguel, impartida
per Carles Sánchez (Museu de Terrassa - UAB). A més, les persones participants
tindran l’oportunitat de fer una visita guiada a la Seu d’Ègara. La jornada a Terrassa
finalitzarà amb la celebració d’una taula rodona titulada La Seu episcopal d’Ègara i la
seva decoració pictòrica: singularitat i reptes de futur, on experts de l’àmbit
internacional exposaran el seu dictamen científic sobre el valor universal de les
Esglésies de Sant Pere. La taula, presidida per Domènec Ferran (Museu de
Terrassa) comptarà amb la participació de Athanassios Semoglou (Aristotle
University of Thessaloniki), Manuel Castiñeiras (catedràtic d’Història de l’Art de la
UAB) i Carles Sánchez (Museu de Terrassa - UAB).
A les 16 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a la 4a Ruta per l’Harmonia
Interconfessional, visita a diversos centres de culte de la ciutat que s’iniciarà a
l’Església Evangèlica Unida de Terrassa (av. de Béjar, 299), dins del actes de
celebració de la Setmana de l’Harmonia Interconfessional Amb l’observança
d’aquesta setmana es vol posar de relleu la necessitat de diàleg entre les diferents
confessions i religions per tal d’augmentar la comprensió mútua, la harmonia i la
cooperació entre les persones i que els imperatius morals de totes elles incloguin la
pau, la tolerància i la comprensió mútua entre les seves ensenyances.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració del cicle d’exposicions “2 + dos = 5”, a càrrec d'Ignacio
Llamas, Beatriz López, Isabel Alonso, Gabriel Verderi, Susana Arce, Fernando
Sordo, José Luis Bomfin, Irene Pérez, Kati Riquelme, Concha Casasús, Agustin
Laguna, Paulo Cacais, Radio Zurich, Javier Viver, Araceli Merino, Olga Simón i
David Contreras; comissariada per Pilar Cabañas, Paulo Cacais i Maria Jesús Ferro.
L’exposició es podrà veure a l’EspaiDos de la Sala Muncunill fins al 28 de juliol. “2 +
dos = 5” és el títol d’un cicle d’exposicions que tenen en comú una metodologia de
treball: l’art en comunió. La primera de les exposicions, “Fosc Batec”; s’inaugura el
dissabte 2 de febrer a l’Espai 2 de la Sala Muncunill (pl. Didó, 3), amb una xerrada
de la comissària Pilar Cabañas. Quatre artistes egarencs interferiran en les obres
durant les exposicions.
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de l’exposició fotogràfica “Castells”, de Toni Llucià,
organitzada pel FotoClub Terrassa i els Castellers de Terrassa. Sota el títol
“Castells”, l’exposició vol mostrar una altra forma d’acostar-se a l’activitat castellera,
mostrant les emocions, sentiments, l’esforç i la superació dels membres d’una colla
castellera, en particular els Castellers de Terrassa. L’exposició es podrà veure fins al
dijous dia 28 de febrer a la Sala Espai FotoClub del Centre Cultural de Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340).
A les 20 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a l’actuació d’Angue and Her Hot
Jazz Trio. Jazz clàssic, dintre del cicle Jazz a prop, a càrrec d’Angue, veu; Federico
Mazzanti, piano; i Pere Loewe, contrabaix. Tindrà lloc al Casal Cívic de Can Boada
(c/ de Joan d’Àustria, 11).
A les 21.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’obra “La Pau retorna a Atenes”, de Rodolf Sirera,
que es representarà a la Sala Xavi Sallent del Centre Parroquial Santa Creu
Terrassa (c/ de Pere Fizes, 25). L’obra anirà a càrrec dels actors i actrius del Quadre
Escènic Santa Creu (QESC), sota la direcció de Joan Cortina.
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 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 12 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Dins del Cicle de
moda ètica i sostenible, presentació de “Les calces Cocoro: tecnologia tèxtil i
sostenibilitat”. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 21 h:
Activitats del Bau House: Concert de rock alternatiu. Tindrà lloc al Bau House (av. de
Jacquard, 1).

Diumenge, 3 de febrer

ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Terrassa Música Moderna Kids: Concert familiar del grup Xiula. Melodies modernes i
lletres crítiques en un espectacle interactiu per a tots els públics. Amb els músics i
educadors Rikki Arjuna, veu i guitarres; Jan Garrido, veu i guitarres; Adrià Heredia,
baix i veus; i Marc Soto, percussió, bateria i veus. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ps. de Tete Montoliu, 24).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert del grup AllWoods Country Band. Inspirats en la
genuïnitat dels grans artistes de la música americana i el country, aquest grup
terrassenc nominat als premis Hall of Fame 2018, oferirà un concert basat en el seu
primer àlbum “Birth”. Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ps. de Tete Montoliu, 24).
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Dilluns, 4 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, es reunirà a Madrid amb el secretari general de
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Carlos Daniel Casares,
per parlar sobre la situació actual dels municipis. La reunió tindrà lloc a la seu de la
FEMP (c/ del Nuncio, 8, Madrid).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor de Presidència, Javier García, donarà la benvinguda a les persones
participants a les Jornades Law Practice School, juntament amb el president de
Joves Juristes de Catalunya, Héctor Cuenca; el degà de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Terrassa (ICATER), Ignasi Puig; i la delegada territorial d’Altermútua,
Alícia Gironès. Aquestes jornades estan organitzades, del 3 al 10 de febrer, per
l’entitat Joves Juristes de Catalunya amb la col·laboració de l’ICATER i l’Ajuntament
de Terrassa. Law Practice School és un curs intensiu per a joves juristes destinat a
complementar la formació acadèmica del Grau en Dret o Dobles Graus que incloguin
Dret. L’acte tindrà lloc a la seu de l’ICATER (c/ de Gabriel Querol, 21-23).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a les persones participants a la sessió de
“Professionals a mà” a càrrec de l’empresa Hipopótamo Center. “Professionals a mà”
té l’objectiu d’apropar la realitat de les empreses del territori a la ciutadania, per tal
que coneguin un sector determinat, com és el funcionament d’un negoci i quina
tipologia de perfils professionals són demandats, així com les vies de reclutament de
candidatures. La sessió, organitzada pel Servei d’Ocupació municipal, tindrà lloc a la
sala d’actes de l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
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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