Agenda

Dissabte, 16 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, assistirà al Concert Solidari que Oncolliga – Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica celebrarà amb l’actuació dels Combos i la Big Band de l’Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la calçotada del Grup Caminants
Can Palet, organitzada per l’Associació de Veïns de Can Palet, que tindrà lloc a Els
Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 16 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà al Campionat de Catalunya d’Hivern –
Open de Natació Adaptada organitzat pel Club Natació Terrassa. L’acte tindrà lloc a
les instal·lacions del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 20 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà al concert de jazz modern a càrrec
de Tro (Pere Miró, saxo baríton; Xavi Castillo, contrabaix; i Joan Casares, bateria). El
concert forma part del 22è cicle Jazz a prop i està organitzat pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de Can
Parellada per la unitat del nostre barri. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Can
Parellada (c/ d’Amèrica, 33).
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A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’obra teatral “Us estimo i... sereu meva!”, adaptació
de l’obra “Pour avoir Adrienne” de Louis Verneuil. L’obra, a càrrec de PAM Teatre i
dirigida per Silvia Bartés, es podrà veure a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/
Major de Sant Pere, 59-63).
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, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (c/ de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Amb motiu de la proximitat del Festival de Jazz de
Terrassa: aperitiu musical a càrrec de la cantant M. Davis, que interpretarà cançons
de jazz, soul i altres estils. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
L’hora del conte: “Contes de l’univers”, a càrrec de Rosa Fité. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Diumenge, 17 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 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 Festa dels Tres
Tombs de Sant Antoni Abat a Terrassa, organitzada per l’Associació Cultural Amics
de Sant Antoni Abat de Terrassa. La sortida dels carruatges i els genets per fer els
Tres Tombs, on participarà l’alcalde, es farà a les 11.45 h des del Dipòsit de Can
Boada del Pi (cruïlla entre el Camí de Can Boada i el carrer dels Dipòsits). El
recorregut passarà pel camí de Can Boada, l’avinguda de Can Boada del Pi, la
ronda de Ponent, l’avinguda de Josep Terradellas i la rambla d’Ègara.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la Missa Solemne en honor de Sant
Valentí, rector de la Parròquia de Sant Valentí i copatró de la ciutat de Terrassa. La
Missa, oficiada pel bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses, tindrà lloc a la
Parròquia de Sant Valentí (pl. del Segle XX, s/n). Posteriorment, el regidor visitarà la
Fira Solidària de Càritas instal·lada a la plaça del Segle XX.
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà als actes celebrats amb motiu de la Diada d’Aniversari dels 34 anys del
Bitxo del Torrent Mitger que tindran lloc al carrer de Terque, on es troba el monòlit
commemoratiu del 30è aniversari del Bitxo, i a la plaça de la Cultura.
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A les 17 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte de lliurament de premis de
les curses Half Drac Trail i Vallès Drac Trail, que formen part de la Vallès Drac Race.
La Vallès Drac Race consisteix en tres proves de trail simultànies de diferent nivell i
quilometratge. La cursa més exigent és la Vallès Drac Trail que té 48 km de
recorregut i 2.200 metres de desnivell positiu, en aquesta prova els corredors han de
donar una volta sencera al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una altra activitat
és la Half Drac Trail que enllaça Terrassa amb Mura i té 24 km i 1.100 metres de
desnivell positiu. Per últim també hi ha la cursa L’Esquena del Drac d’11 km i 350
metres de desnivell positiu, d’iniciació al trail pels entorns del llac petit; i les Vallès
Drac Kids, curses per als més petits d’entre 1 i 3 km. L’objectiu de la Vallès Drac
Race és la promoció del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per a la pràctica
esportiva. La sortida de totes les curses, així com el lliurament de premis, es farà al
Parc de les Nacions Unides. La Vallès Drac Race està organitzada pel Club
Excursionista de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al partit corresponent al Campionat Nacional de Lliga de Futbol de Tercera
Divisió que enfrontarà els equips Terrassa FC i UAT d’Horta. El partit es disputarà a
l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Visita guiada a
l’exposició “L’armari d’en Lari i la moda masculina dels segles XVIII i XIX”. Es
tractarà de buscar similituds i diferències entre els teixits i la moda pròpia d’aquells
segles i els elegants dissenys que el personatge del Mag Lari llueix als escenaris.
Tindrà lloc 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).
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A les 18 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert: “Tenors”, a càrrec de la Companyia Illuminati,
formada pels tenors Ezequiel Casamada, Miquel Cobos, Albert Mora i Adrià
Aguilera, acompanyats al piano per Dani Garcia. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques de Terrassa: Representació d’“Italino Gran Hotel”,
idea original i interpretació de Jordi Magdaleno sota la direcció de Tolo Ferrà. Dins
de la temporada de teatre familiar de La Xarxa. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert de la pianista i compositora Clara Peya, en el
que presentarà un nou disc, “Estòmac” que combina el jazz, el rap, el pop i
l’electrònica per continuar amb un manifest feminista on busca deconstruir la idea de
l’amor romàntic. Comptarà amb la veu de Magalí Saré, el baix elèctric de Vic
Moliner, percussions i electrònica de Dídak Fernández i i la bateria d’Andreu Moreno
Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ps. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 18 de febrer

AGENDA
A les 17.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, participarà en
l’acte de lliurament de premis als infants i joves guanyadors del concurs “La pau
és...”. L’exposició “La Pau és...” consisteix en una mostra que itinera per totes les
biblioteques de la xarxa pública de la ciutat i es nodreix de les obres sorgides d’un
concurs de dibuix per a infants i joves de fins a 13 anys. L’acte forma part de la 6a
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edició del Mes de la Pau, impulsat per la regidoria de Solidaritat i Cooperació
Internacional i la BCT Xarxa per commemorar el dia 30 de gener, Dia Escolar de la
No Violència i la Pau, que coincideix amb l’aniversari de la mort del Mahatma Gandhi
i recordar la seva tasca en pro del pacifisme. L'objectiu del cicle és difondre els
valors de l'educació per la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans. L’acte
tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Formació “Exprimeix el
vídeo màrqueting al teu negoci: Youtube i més”. Acció formativa de 16 hores de
durada que té com a objectius aprendre a enregistrar i editar vídeos a Youtube, a
configurar adequadament el canal Youtube i a pujar vídeos i millorar el seu
posicionament. Tindrà lloc a l’Aula d’Informàtica 2 de l’edifici Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada destinat a aquelles persones que volen emprendre en el sector MHealth o que volen ampliar els seus coneixements de disseny d'aplicacions per a
dispositius mòbils. Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business
School. Tindrà lloc a la sala d’actes Qu4drant.0 (c/ de Telers, 5, passadís B, 2a
planta).
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A les 17 h:
Activa +60: Pel·lícula “El becario”, dirigida per Nancy Meyers i interpretada, entre
d’altres, per Robert De Niro. Es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Els contes de la Miss Tery”, a càrrec de Vivim del Cuentu. Destinat
a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de Baumenn Oficina Jove: Sessió informativa: “Com trobar feina a través
de l’smartphone”, per conèixer els portals d’ocupació que compten amb aplicacions
específiques per a la recerca de feina des del mòbil. A càrrec de Foment de
Terrassa. Tindrà lloc a Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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