Agenda

Dissabte, 2 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i d’altres membres de la
Corporació Local; rebrà Sa Majestat el Rei Boignestoltes V i la Reina Bojavasonada,
al balcó de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), i l’hi lliurarà la
clau de la ciutat. A aquesta hora està prevista l’arribada de la comparsa oficial que
encapçalarà la Rua del 42è Carnestoltes de Terrassa, “Bojos pel Carnestoltes”.
Prèviament, l’alcalde lliurarà una placa a l’autor del cartell de Carnestoltes
d’enguany, Xavier Gutiérrez, i l’arquer dues vegades subcampió del món Sergi
Cebrián llegirà el pregó del XLII Carnestoltes de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a la Festa de Carnestoltes que
tindrà lloc a la plaça de Torre-sana, posterior a la Rua de Carnestoltes dels barris de
Torre-sana, Montserrat i Vilardell, organitzada per les associacions de veïns de
Torre-sana, Montserrat i Vilardell. L’acte comptarà amb diverses activitats i animació
infantil a càrrec del grup Somnis.
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A les 18 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà a la 3a Rua de Carnestoltes de Can
Parellada organitzada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Parellada Per la
unitat del nostre barri i per l’Associació de Veïns Torres de Can Parellada. La rua
sortirà del carrer d’Europa i recorrerà diversos carrers del barri per finalitzar amb una
festa al Pavelló Poliesportiu Can Parellada (c/ d’Europa, s/n).
A les 19.30 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, participarà en l’acte de lliurament de premis
de la Rua de Carnestoltes de les Fonts que tindrà lloc al Poliesportiu de les Fonts (c/
de Josep Mitats, s/n, Sant Quirze del Vallès).
A les 21.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Sopar de Comparses i Ball de Màscares del XLII Carnestoltes de
Terrassa que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol,
265).
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 10 h:
Activitats del Servei de Turisme: Jornada de portes obertes a la Seu d’Ègara. Punt
de trobada a la plaça del Rector Homs, 1.
A les 10 h:
Cursos d’informàtica per a adults: Curs d’informàtica bàsica, de nivell 2, a càrrec de
Jordi Gamundi i Paco Triviño. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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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:
22è Cicle Jazz a prop: Concert de cloenda. Jazz tradicional amb Oriol Romaní Hot
Jazz Cats, que interpretaran temes típics del jazz dels anys 20, 30 i 40 a Nova
Orleans, Xicago i Nova York, així com blues i espirituals negres. Tindrà lloc al Mercat
de la Independència (Raval de Montserrat, 41).

Diumenge, 3 de març
AGENDA
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a l’inici de la Rua
Infantil que sortirà de la rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Pau Claris i
continuarà per diversos carrers del centre de la ciutat fins arribar a la plaça Nova, on
tindrà lloc la Festa Infantil amb l’actuació de Carles Cuberes i la Companyia Premis.
A la mitja part, es lliuraran els premis a les millors comparses infantils i alumnes de
l’Escola Pia, escola guanyadora del Carnestoltes Infantil de l’any passat, llegiran el
pregó de Carnestoltes.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Presidència,
Javier García; assistirà a la Jornada de Convivència del Dia d’Andalusia organitzat la
Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) amb la col·laboració
de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT). L’acte tindrà
lloc a la Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Ruta turística guiada: “Fàbrica i somnis, industrials i
obrers a la Terrassa de 1900”, al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) i a la Casa Alegre de Sagrera. Punt de trobada al mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12.30 h:
Activitats de Bau House: Vermut musical – Folk, a càrrec de Pangea. Tindrà lloc a
Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Terrassa Música Clàssica: Recital de piano, a càrrec d’Ingrid Cusidó. Interpretarà
obres de W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms i E. Granados. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).

Dilluns, 4 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, visitarà la nova planta generadora d’energia
fotovoltaica instal·lada al terrat de l’edifici B de l’Ajuntament de Terrassa. El punt de

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

trobada serà la porta d’accés a l’edifici, a la plaça de l’Ajuntament (pati interior).
Aquesta és la primera de les 15 plantes fotovoltaiques que es construiran en edificis
municipals en els propers 12 mesos, en el marc del projecte Terrassa, Energia
Intel·ligent.
NOTA: per garantir la seguretat durant l’accés al terrat i durant la visita, es prega
portar calçat pla.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, visitarà el Mercat Municipal de Sant Pere amb motiu de l'inici del
concurs "Ets A++?" organitzat per l’Oficina municipal d’atenció a la pobresa
energètica i promoció de l’eficiència energètica (OFIMAPE). Aguado participarà
simbòlicament al concurs omplint una butlleta i dipositant-la a l'urna instal·lada al
mercat. El concurs "Ets A++?" vol afavorir l’interès de la ciutadania per l’eficiència i
l’estalvi energètic, per tal d’afavorir bons hàbits en aquest sentit. A partir de
dilluns, qualsevol persona podrà optar a diferents premis, com ara vals de
descompte pels mercats o productes i serveis relacionats amb l'eficiència
energètica, omplint unes butlletes amb preguntes sobre aquest tema.
A les 11.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, visitarà
el Mercat Municipal de Sant Pere amb motiu de l'inici del concurs "Ets A++?"
organitzat per l’Oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica i promoció de
l’eficiència energètica (OFIMAPE). La tinenta d’alcalde participarà simbòlicament al
concurs omplint una butlleta i dipositant-la a l'urna instal·lada al mercat. El concurs
"Ets A++?" vol afavorir l’interès de la ciutadania per l’eficiència i l’estalvi energètic,
per tal d’afavorir bons hàbits en aquest sentit. A partir de dilluns, qualsevol persona
podrà optar a diferents premis, com ara vals de descompte pels mercats o productes
i serveis relacionats amb l'eficiència energètica, omplint unes butlletes amb
preguntes sobre aquest tema.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activa +60: Taller de complements modernistes. Tindrà lloc al Casal de la Gent Gran
Anna Murià (c/ de Blasco de Garay, 51).
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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