Agenda

Divendres, 8 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda a les persones assistents
a la Jornada amb motiu del 15è aniversari de la Cooperativa Magroc; juntament amb
Maite Basáñez, coordinadora tècnica del Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP) Magroc; Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana de
Centres d’Atenció Precoç (UCCAP) i copresidenta de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya (FCTC); i Meritxell Benedí, directora general de Serveis
Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela; i la regidora de Serveis Socials,
Gracia García; tindrà lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). Magroc és una cooperativa de treball associat
creada al 2003 i formada per un equip de professionals de diferents disciplines,
experts en petita infància i en els diversos àmbits d’intervenció tant a l’infant, com a
la família i el seu entorn. Actualment Magroc gestiona el Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – CDIAP Magroc ubicat a la ciutat de
Terrassa.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado;
acompanyat de Carles Llongueras, representant de Terrassa Ciutat Coral; Rosa
Maria Caparrós, cap d’Activitats i Promoció Externa de l’Escola Municipal de Música
– Conservatori de Terrassa; Quim Tèrmens, director de l’Orquesta de Cambra
Terrassa 48; i Anna Farrés en representació del cicle “Música a escena”; oferirà una
roda de premsa per presentar la Temporada de Música Clàssica “Terrassa Música
Clàssica” febrer-juny 2019. La nova temporada comptarà amb més d’una trentena
d’actuacions amb un ampli ventall d’ofertes i de gèneres musicals. L’acte tindrà lloc a
l’aula d’assaig de l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1, entrada pel hall de
l’Auditori). Després de la presentació, s’oferirà un tastet musical a càrrec de la
soprano Anna Farrés acompanyada pel pianista Joan Manau.
A les 12 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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).
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Terrassa Street Art (2a sessió)”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Terrassa Street Art a la Biblioteca del Districte 4”.
A càrrec de l’artista Laia Camps. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Dosos: “Males bèsties”, d’Aaron Blabey.
A càrrec de Teresa Casals. Destinat a infants de 10 a 11 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 22.30 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de Nacho Vegas. Dins la seva discografía, el
passat mes de juny va editar el disc doble “Violética”, en la que compta amb
col·laboracions, entre d’altres, de Christina Rosenvinge. Tindrà lloc a la Faktoria
d’Arts (c/ de la Rasa, 64).
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