Agenda

Dissabte, 9 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor de Presidència,
Javier García; i de la regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà al Concert de la
Banda de Música de Fiñana, acte organitzat amb motiu de les Festes Patronals de
San Sebastián de Fiñana, per la Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana de
Terrassa. L’acte, que anirà seguit d’un aperitiu, tindrà lloc al Casal Cívic de
Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de Salamanca, 35).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a les Finals de les categories Absolut
Femení, Absolut Masculí i Sènior + 35 Masculí i participarà en la posterior cerimònia
de lliurament de premis del 35è Màsters de Terrassa “Benitosports” 2019 de tennis
de Terrassa, organitzat pel Club de Tennis Terrassa. En aquest torneig participen
esportistes dels clubs de Terrassa i voltants (CDTH, Egara, Atlètic i Club Tennis
Terrassa) de totes les categories. El torneig es disputarà a les instal·lacions del Club
de Tennis Terrassa (c/ de Blasco de Garay, 50).
A les 18.30 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a la cercavila de la Banda de
Música de Fiñana, acte organitzat acte organitzat amb motiu de les Festes Patronals
de San Sebastián de Fiñana, per la Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana
de Terrassa. La cercavila recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat.
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A les 19 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al concert de blues a càrrec de Big
Mama Montse & Sister Mariona & Sweet Marta, dins 22è cicle Jazz a prop. L’acte
està organitzat pel Servei de Cultura, amb la col·laboració del Club de la Gent Gran
de Can Palet, l’Associació de Veïns de Can Palet i el Grup de Dones amb Iniciativa.
Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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 11.30 h:
Nascuts per llegir: “Contes amb cançoneta”, a càrrec de Rosa Fité. Destinat a
famílies amb infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 12 h:
L’aventura de llegir: Taller participatiu Petit LiceuBIB “El jove barber de Sevilla”, de
Gioachino Rossini, a càrrec de Maria José Anglés, tallerista i divulgadora musical de
Musicològics. Destinat a infants a partir de 8 anys. El Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona s'uneixen per portar
l'emoció de l'òpera al públic infantil de les biblioteques públiques de Catalunya a
través del projecte Petit LiceuBIB. Com a prova pilot, 7 biblioteques públiques
d’arreu de Catalunya acolliran una activitat a propòsit de la representació d'”El jove
barber de Sevilla” el 16 de febrer al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès.
D'aquesta manera, els participants en l'activitat podran completar la seva experiència
amb l'assistència a la funció en directe d'aquesta òpera creada especialment per al
públic infantil. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de d’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 12 h:
L’hora del conte: “Dins el bosc”, a càrrec de Rosa Pinyol. Destinat a infants a partir
de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
(I+D) Laboratori de creativitat: “Dolents”. Destinat a infants a partir de 4 anys. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Jazz aprop: Concert de blues de Big Mama Montse & Sister Marion & Sweet Marta.
Tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 21 h:
Activitats del Bau House: Concert – sopar “Versions rock”. A càrrec d’Enrocat’s.
Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 21.30 h:
Terrassa Música Moderna: Actuació de Rocío Márquez, una de les cantaores de
flamenc de més projecció de la seva generació. Amb la publicació d’“El Niño” (2014)
i “Firmamento” (2017) ha transcendit els circuits tradicionals del flamenc on, des de
fa temps ja és una figura consolidada, cridant l’atenció de crítica i públics diversos,
que veuen en ella una de les renovadores del cante. Anirà acompanyada a la
guitarra per Miguel Ángel Cortés. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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Diumenge, 10 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva Candela, assistirà a l’acte
de descoberta dels vinils del Hall Humanitzat de la Planta de Pediatria de l’Hospital
de Terrassa (ctra. de Torrebonica, s/n). Posteriorment, a les 11 h, l’alcalde,
acompanyat de la tinenta d’alcalde, participarà en l’acte d’inauguració d’aquest
projecte, que tindrà lloc a la Sala d’Actes Joan Costa Roma de l’Hospital de
Terrassa. A l’acte també participarà el president del Consorci Sanitari de Terrassa
(CST), Eusebi Cima; la directora d’Àmbit Maternoinfantil del CST, Antònia Villalba; i
una persona representant d’Unidos x Ellos. L’acte comptarà amb l’actuació del Cor
Infantil Espai Art de Castellar del Vallès i amb la conferència “Importància de l’entorn
en la salut dels nens hospitalitzats”, a càrrec d’Abel Martínez, cap del Servei de
Pediatria del CST. Aquest projecte és una iniciativa de l’associació Unidos x Ellos
(format per les entitats Cors lluitadors de Duchenne, El sueño de Aarón, Todos
contra la histiocitosis i Asociación Síndrome Phelan-McDermid) que s’ha portat a
terme conjuntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa (CST).
A les 12.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; assistirà a la Missa cantada pel
Coro Rociero de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Terrassa, amb motiu de les
Festes Patronals de San Sebastián de Fiñana. Posterioment, l’alcalde i la regidora
del Districte 2, Gracia García, assistiran a la Processó dels sants Antón i Sebastià,
organitzada per la Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
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A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Presidència, Javier
García, assistirà al dinar de celebració de les Festes Patronals de San Sebastián de
Fiñana, organitzat per la Hermandad Andaluza San Sebastián de Fiñana de
Terrassa. L’acte, al que també assistirà l’alcalde de Fiñana, Rafael Montes, tindrà
lloc al Restaurant MUN Cuina Evocativa de l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare
Alegre, 98).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i el
regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistiran a la 1a
Desfilada Solidària de persones amb i sense capacitat, amb motiu del 5è aniversari
de l’Associació La Oka, a favor de les persones amb discapacitat. L’acte tindrà lloc a
la Sala Panorama (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 619).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Terrassa Música Moderna Kids: Concert tribut al grup El último de la fila. Les Cases
de la Música presenten Xics’n,Roll, un programa de concerts de grups tribut que
adapten les seves presentacions al format familiar, que permetran conèixer als més
petits de la casa les formacions més importants de la història del rock. El grup
Querencia Animal interpretarà els temes més coneguts d’El último de la fila com
“Insurrección”, “Querida Milagros” o “Pájaros de barro”. Tindrà lloc a la Faktoria
d’Arts (c/ de la Rasa, 64).
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:
Temporada d’Arts Escèniques de Terrassa: Representació de “Sembla que rigui”,
monòleg interpretat i coescrit per Mont Plans, en la que parlarà i cantarà sobre la
mort, des de diferents vessants. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert d’Albert Fibla, titulat “De tornada d’enlloc”, en el
que interpretarà cançons ja publicades i també de noves del seu proper sisè disc.
Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ps. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 11 de febrer

AGENDA
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’homenatge a les víctimes de
l’atemptat del despatx laboralista d’Atocha, que comptarà amb l’acte de col·locació
d’una placa commemorativa en memòria dels advocats i advocades assassinats a
Madrid per l’extrema dreta la nit del 24 de gener de 1977. L’acte, que tindrà lloc
davant de la seu de CCOO a Terrassa (c/ de la Unió, 23) també comptarà amb la
participació d’Alejandro Ruiz-Huerta, últim supervivent de la massacre; i de Javier
Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. A l’acte també assistiran el
regidor de Qualitat Democràtica, Javier García; i el regidor de Drets Humans, Adrián
Sánchez.
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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:
Activitats de la Xarxa de Biblioteques: Taller musical “Terrassa Street Art 2019”, a
càrrec de Barcelona Classic Concert. Destinat a tots els públics. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: Sessió informativa: Sessió presencial
de dinamització i participació al PAM (Pla d’Acció Municipal). Tindrà lloc al Casal
Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Pompeu Fabra: jugada mestra!”, espectacle a càrrec de
l’actor Òscar Intente. Monòleg en el que l’artista interpreta un tennista que interpel·la
al públic establint una comunicació a l’entorn de les regles i les normes d’aquest
esport establint un paral·lelisme amb les normes establertes per Pompeu Fabra, un
apassionat del tennis, que van ser acceptades i compartides per tothom. Aquest és
el punt de partida d’un espectacle que utilitza la metàfora esportiva per introduir-nos
a la dimensió científica, humana i ciutadana de Pompeu Fabra. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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