Agenda

Dissabte, 30 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; de la regidora de Salut, Eva Candela; i del regidor de
Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez; participarà en la campanya
“Els Bombers t’acompanyen a donar sang”, iniciativa dels Bombers de la Generalitat
que vol augmentar les donacions de sang en els dies previs a Setmana Santa. Des
de les 10 del matí fins a les 8 del vespre es podran fer donacions de sang al Saló de
Sessions de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). El Raval de Montserrat,
d’altra banda, acollirà diverses activitats lúdiques per a petits i grans al llarg de tot el
dia. L’edició d’enguany, que es va inaugurar el dia 9 de març a la Seu d’Urgell es
clourà enguany a Terrassa després de passar per 28 municipis catalans. Amb motiu
de la cloenda de la campanya, l’alcalde de Terrassa oferirà un contacte als mitjans
de comunicació assistents a les 13 h, juntament amb el director general del Banc de
Sang i Teixits, Enric Argelagués; i el caporal dels Bombers de la Generalitat i
coordinador de la campanya, Xavier Casas. Posteriorment, a les 13.15 h, l’alcalde
participarà en un simulacre de rescat en alçada a càrrec de Bombers del Parc de
Terrassa.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Qualitat
Democràtica, Javier García, participarà en l’Acte de Reconeixement al Voluntariat
organitzat pel Servei de Qualitat Democràtica i la Taula d’Entitats del Voluntariat.
L’acte, conduït pel periodista Jordi Dueso, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189) i inclourà un Taller de Musicoteràpia
a les 18 h a càrrec de Patrícia Martí, la intervenció de Maria Vilà, en representació
de la Taula d’Entitats del Voluntariat, el lliurament de distintius a 16 entitats i de
reconeixements a Oriol Capella i Maria Alba Brucart per la seva trajectòria en l’àmbit
del Voluntariat.
NOTA: l’acte no serà obert al públic, però sí serà obert als mitjans de comunicació
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, i el regidor del Districte 6, Javier
García, assistiran a la Matinal Cultural amb Perspectiva de Gènere organitzada per
l’Associació de Veïns del Barri d’Ègara i el Grup de Dones d’Ègara que tindrà lloc a
la plaça de la Immaculada i comptarà amb diverses actuacions musicals, de dansa,
poesia, tallers i exposicions.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat assistirà a la primera
representació del 13è Cicle de Teatre Escenes Locals, que anirà a càrrec de la
Companyia Nieles que portaran a escena l’obra “Una mujer sin importancia”, d’Òscar
Wilde, dirigida per Manu Fuster. La representació tindrà lloc a la Sala Crespi del
Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59).
A les 20 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al Concert de flamenc i poesia
“Artistas del barrio” organitzat per l’Associació de Veïns de Can Boada del Pi. L’acte,
que comptarà amb l’actuació del cantaor Manolo Linares, de Jordi “El Chato” a la
guitarra i d’una lectura de poemes a càrrec d’Ignasi Gutiérrez, tindrà lloc al Casal
Cívic de Can Boada del Pi (c/ de Joan d’Àustria, 11).
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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. A càrrec d’Aprenem
Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
Connecta’t al feminisme: Sessió matinal d’activitats culturals amb perspectiva de
gènere. Organitzada per Dones d’Ègara. Tindrà lloc al Centre de Formació d’Adults
Ègara (pl. de la Immaculda, 4).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Secrets de Museu:
“Alta costura: secrets de moda”. La conservadora Mercè López oferirà un recorregut
monogràfic per la col·lecció d’alta costura del museu, que inclou vestits de Christian
Dior, Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez o Elio Berhanyer. 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).
A les 17 h:
Cicle Cinc: Projecció de la pel·lícula “La petita bruixa”. Cinema infantil en català. És
una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura per fer créixer l’oferta i el consum del cinema infantil en català. Recomanat
per a infants a partir de 4 anys. Lloc: Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17 h:
Terrassa Música Moderna: Concert: “20 Anys Freestyle Terrassa de l’Exòtica Club”.
Amb els artistes Andy Barker, membre del grup de pop electrònic 808 State, Tony
Ross, el DJ Vadim; el productor de hip hop Griffi, la DJ Shak i Parabolic, Huete i
Juanjo Fernández, Jaumëtic, entre d’altres. Tindrà lloc a Faktoria d’Arts (c/ de la
Rasa, 64).
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Diumenge, 31 de març

AGENDA
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la IV edició a Terrassa de la Fira de col·leccionisme Playmobil, que se
celebra els dies 30 i 31 de març al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
La Fira de col·leccionisme Playmobil està organitzada per Smart Play i compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, Terrassa Centre i Eutrapelia.
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà al Cocido Extremeño organitzat per la Unión Extremeña de Terrassa a la
Masia Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la darrera representació teatral del 45è Premi Ciutat de Terrassa de
Teatre, organitzat pel Casal de Sant Pere. La Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/
Major de Sant Pere, 59) acollirà la representació, fora de concurs, de l’obra “Qui té
por de Virginia Woolf?”, d’Edward Albee, a càrrec de Qollunaka Grup de Teatre,
dirigida per Eduard Garcia i Ester Batlló.
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Museu de Terrassa – Castell Cartoixa Vallparadís: “Contes de
princeses”, activitat per a infants de 5 a 10 anys, relacionada amb l’exposició
temporal Dona i artista. Tindrà lloc al Castell Cartoixa Vallparadís (c/ de Salmerón,
17).
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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 12.30 h:
Activitats de Bau House: Vermut musical – Blues, a càrrec de Quantum Blues.
Tindrà lloc a Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Temporada Municipal d’Arts Escèniques: Representació de “La bona persona de
Sezuan”, de Bertold Brecht, traduïda per Feliu Formosa, dirigida per Oriol Broggi i
interpretada per Míriam Alamany, Joan Carreras, Màrcia Cisteró, Clara Segura i
Ramon Vila, entre d’altres. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de Mabel Flores & La Kayangó. Mùsica
a ritme de reggae, pop-rock, influències llatines, ska i worldmusic Tindrà lloc a la
Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 1 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, asistirá a la lectura del manifest del 31 de març
Dia de la Visibilitat Trans* a càrrec d’Àlex Bixquert, membre d’LGTB Terrassa. L’acte
també comptarà amb la participació de la regidora d’LGTBIQ, Gracia García i amb
l’assistència de la tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva
Candela i de portaveus dels Grups Municipals. Des de l’any 2009, a diverses ciutats
del món se celebra la Diada per a la Visibilitat Trans*, terme adoptat per designar el
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col·lectiu de persones transgènere i, per extensió, a totes aquelles persones que no
se senten identificades amb el gènere assignat quan van nèixer. L’efemèride, que se
celebra el 31 de març, la va impulsar fa 10 anys l’activista transsexual estatunidenca
Rachel Crandall. L’acte, que tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16) comptarà amb la hissada de la bandera trans.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà a la Jornada d’Orientació de Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Programes de Formació i Inserció que té per objectiu reforçar la tasca d’orientació
que fan els centres educatius. La jornada, organitzada pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració del Consell de la Formació
Professional de Terrassa, tindrà lloc el proper 1 d’abril, al Vapor Universitari de
Terrassa (c/ de Colom, 114) i es desenvoluparà des de les 9 hores a les 12 hores.
Comptarà amb la participació de 32 ponents i 580 alumnes de 10 centres educatius
de la ciutat.
A les 12.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, visitarà la la XVIIIa edició de la
Mostra d’Ensenyament, organitzada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, que
tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25). La Mostra d’Ensenyament és una proposta adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO
amb l’objectiu de facilitar-los la transició acadèmica, a través d’un treball d’orientació
i assessorament personalitzats sobre les diferents opcions educatives existents en el
marc dels estudis postobligatoris. En la darrera edició, la Mostra de l’Ensenyament
va rebre un total de 1.834 visites.
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
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estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Mou-te, tu hi guanyes!: Iniciació a la marxa nòrdica. Sessió per aprendre i consolidar
la tècnica de la marxa nòrdica. Adreçat a la població adulta. Punt de trobada al Parc
de Vallparadís - Torrent de la Font de la Sagrera, després del pont de la carretera de
Montcada.
A les 11 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Sessió informativa sobre tràmits d’estrangeria:
“Arrelament i integració social”. Tindrà lloc Al centre Cívic Municipal Montserrat Roig
(av. de Barcelona, 180).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació: “Digital Health”: formació per dissenyar apps de
l’àmbit de la salut. Formació de 150 h entre sessions presencials (96 h) i online (54
h) destinada a aquelles persones que volen emprendre en el sector de M-Health o
que volen ampliar els seus coneixements de disseny d’aplicacions per a dispositius
mòbils. La formació s'impartirà fins al 10 d'abril de 2019 en modalitat semipresencial,
alternant sessions presencials els dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20 hores a la sala
d'actes Qu4drant.0 (a l’Edifici Vapor Gran, c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
Les hores de treball a distància es faran amb accés a materials online mitjançant la
plataforma del curs. Durant la formació, impartida amb col·laboració amb l’Euncet
Business School, les persones participants aniran assolint coneixements al voltant
de 4 blocs temàtics: Necessitats, oportunitats i emprenedoria social (20 h),
Tecnologia (40 h), Mercats (12 h) i Casos pràctics (64 h).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre “El baloncesto invisible”, de Miquel
Panadés. Posteriorment, hi haurà una taula rodona sobre el bàsquet. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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