Agenda

Divendres, 15 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà demà divendres en la roda de
premsa de presentació del 38è Festival de Jazz Terrassa, organitzat pel Club Jazz
Terrassa d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. A l’acte, que estarà conduït per la coordinadora del Festival, Susanna
Carmona, intervindrà també la presidenta d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
Maria Miralda. Hi assistiran també el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat i regidor de Cultura, Amadeu Aguado, músics participants i patrocinadors
del Festival. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24). El
38è Festival de Jazz de Terrassa se celebrarà del 6 al 24 de març, amb una variada
oferta d’actuacions musicals que barreja noms de l’escena internacional amb figures
consagrades i emergents de casa nostra, i amb el Pic-nic Jazz i el premi
Jazzterrassman com a moments més esperats del certamen.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb una delegació de
la Junta Directiva del Cor Montserrat, encapçalada pel seu president, Dídac
Sánchez, que li presentarà a l’alcalde els projectes de futur de l’entitat. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del president de l’Arxiu Tobella,
Aleix Pons, participarà en l’acte de presentació del nou Anuari Llibre Terrassa 2018,
editat per l’Arxiu Tobella, que comptarà amb la xerrada “Els darrers 40 anys de
patrimoni fotogràfic a Terrassa, a càrrec de l’arxivera de l’Arxiu Municipal de
Terrassa, Montse Cuyàs. L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; portaveus dels Grups
Municipals i membres de la Corporació Local; tindrà lloc a la seu de l’Arxiu Tobella
(placeta de Saragossa, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà a la 2a Xocolatada solidària per a la
investigació del càncer infantil. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a
projectes pioners en el diagnòstic i tractament del càncer infantil de l’Hospital Sant
Joan de Déu. L’acte, organitzat per diverses associacions de malalties minoritàries,
tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà a l’acte social, de benvinguda als nous col·legiats i col·legiades i
d’homenatge als col·legiats i les col·legiades amb 50 anys de professió organitzat
per la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. L’acte,
que comptarà amb una presentació sobre el present i el futur de l’automòbil en el
desenvolupament de la nostra societat a càrrec del president del Circuit de
Catalunya, Vicenç Aguilera, tindrà lloc al Circuit de Catalunya (Camí Mas Moreneta
de Montmeló).
A les 20 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut,
Eva Candela, acompanyada de portaveus i membres de la Corporació Local,
participarà en l’acte d’il·luminació de la façana de l’Ajuntament (Raval de Montserrat,
14-16), que lluirà de color daurat per commemorar el Dia Internacional del Càncer
infantil. L’acte, que comptarà amb la lectura d’un manifest a càrrec de Mònica Polo,
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representat de l’associació Todos contra la histiocitosis està promogut per Todos
contra la histiocitosis i l’Ajuntament.
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).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Crea un videojoc amb Scratch”. Destinat a infants
de sis a dotze anys. A càrrec de David Taló. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Els picarols”. Lectura i comprensió dels contes,
il·lustracions, poemes i còmics. Per a infants de vuit a deu anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte en anglès – Story Time: “The wolf and
de 7 little goats”. A càrrec de Salt Idiomes. Per a infants de quatre a dotze anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Terços: “L’Agni i la pluja”, de Dora Sales.
Per a infants d’onze a tretze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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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 21.30 h:
Bau House: “Cine + crispetes + bocata Projecció en VOSE”. Tindrà lloc al Bau
House (av. de Jacquard, 1).
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