Agenda

Dissabte, 6 d’abril
,
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, assistirà a la 5a Fira d’Entitats de Salut organitzada pel Servei de Salut de
l’Ajuntament de Terrassa i les entitats de salut de la ciutat. La Fira tindrà lloc a la
plaça Vella.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la 9a Festa de la
Culturassa, Festa de la Cultura Popular de Terrassa, organitzada per la
Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa. La Festa se
celebrarà al Parc de Sant Jordi.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Eva
Candela, assistirà a la Fira de la Gent Gran que tindrà lloc al Recinte Firal de
Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265) els dies 6 i 7 d’abril, organitzada per la
Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca
conjuntament amb el Servei de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa.
Al llarg del vespre:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la 4a Mostra de la
Cervesa Artesana de Terrassa que tindrà lloc a la plaça del Progrés.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en el lliurament de
premis de la 3a edició del Concurs de Matemàtiques Matarrassa sorgit de la
iniciativa de professors i exalumnes de matemàtiques de la nostra ciutat que
desenvolupen la seva tasca docent en diversos centres públics i concertats amb la
col·laboració del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte de cloenda del 45è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre organitzat
pel Casal de Sant Pere. L’acte, durant el qual es lliuraran els premis a les
companyies guanyadores, tindrà lloc a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/
Major de Sant Pere, 59).
A les 16.30 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al lliurament de premis del
Torneig de Mini Hockey Solidari organitzat per MUA Solidaris i el Club Egara per
recaptar diners per a la investigació de la leucèmia infantil que fa l’Hospital Sant
Joan de Déu. L’acte tindrà lloc al Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, oferirà la xerrada “Violències
masclistes”. L’acte, dins del programa del Dia Internacional de les Dones 2019,
comptarà amb la performance teatral “Diálogos entre mujeres”, a càrrec de Dones
amb Empenta de Vilardell. L’acte, organitzat per Dones amb Empenta de Vilardell,
tindrà lloc al local de l’Associació de Veïns de Vilardell (ptge. de la Rioja, s/n, local
1).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de l’exposició “L’escletxa d’un petit univers”, de Paquita
Rodríguez, que es podrà veure fins al 25 d’abril a la Sala Salvador Alavedra d’Amics
de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
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A les 19 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà al
Concurs de Cant de Música Tradicional Equatoriana organitzat per l’Associació
d’Immigrants Sense Fronteres i l’Associació d’Artiques Equatorians a Catalunya, i
participarà en el lliurament de premis als i les artistes guanyadors. L’acte tindrà lloc
al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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 11 h:
Activitats BCT Xarxa: Taller infantil: “Fem titelles!”. A càrrec de Laura Franco. Per a
infants de 5 a 10 anys. 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 12 h:
L’hora del conte: “L’Alícia Patapam”, a càrrec de Mònica Torra. Per 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:
Robinsonades: (I+D) Laboratori de creativitat: “Robinson Crusoe, nàufrag busca illa
deserta per a viure-hi tranquil”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).

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

A les 18 h:
Activitats de Bau House: Concert de bossa nova, bolero i tango, a càrrec de Nunu i
Lisandro. Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 21 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert: “Banda 100%. La força de la banda simfònica”, a
càrrec de la Banda de Terrassa, dirigida per Pol Pastor. Interpretaran obres de
Vaughan – Williams, Wagner, Reinecke, Galante i Ferran. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 22 h:
Activitats de Bau House: Concert de metaphisical folk, a càrrec de Janua Caeli.
Tindrà lloc a Bau House (av. de Jacquard, 1).

Diumenge, 7 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la sortida de la 6a Cursa per la Justícia
Social de Terrassa que sortirà de la cruïlla de l’avinguda de Béjar amb la carretera
de Matadepera. Hi anirà acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets Socials i
Serveis a les Persones, i regidora d’Esports, Eva Candela. La Cursa està
organitzada per CCOO del Vallès Occidental i Prodis, en col·laboració amb el
Consell Esportiu del Vallès Occidental, Creu Roja, l’Ajuntament de Terrassa i altres
entitats de la ciutat. En primer lloc, a partir de les 10 h, l’alcalde farà el tret de sortida
de les quatre curses infantils. A les 10.45 h, donarà el tret de sortida de la cursa
adaptada per a persones amb mobilitat reduïda; i a les 11 h farà la sortida de la
cursa absoluta. A les 12.15 h, l’alcalde presidirà el lliurament de premis.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor del Districte 7, Jordi Rueda, assistirà a la 4a Caminada Solidària i 1a del
Districte 7, a benefici de l’Associació Síndrome Phelan McDermid i de l’Associació
Catalana de Fibrosis Quística organitzada per Egara Cops Walkers i l’Associació de
Veïns Can Parellada per la unitat del nostre barri. El punt de partida serà a la plaça
de Joan de Santa Maria.
A les 10.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà a la
Festa 20 Anys d’Educació Solidària organitzada per la Fundació Educació Solidària.
Aquesta Fundació va néixer ara fa vint anys amb la finalitat de donar suport a
projectes educatius que es troben en contextos vulnerables. L’entitat ha dut a terme
projectes en països com el Senegal, Mèxic, Cuba, Guatemala, Bolívia, Costa d’Ivori i
Camerun. L’acte tndrà lloc a l’Escola Pia de Terrassa (c/ del Col·legi, 12-14).
A les 12 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la Missa de celebració del 31è
aniversari del Centre Cultural Andalús Alcalá la Real y Comarca. L’acte tindrà lloc a
la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat (c/ d’Astúries, 51).
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Festa de la Matança del Porc organitzada per la Irmandade Galega O
Noso Lar que tindrà lloc 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 representació de “Mart(a)”, 5a edició del Micro Arts Escèniques
Terrassa”, projecte que impulsa els nous talents de la creació contemporània.
Enguany, “Mart(a)” presentarà exclusivament peces de creadores, quatre fragments
escènics de deu minuts creats per Cristina Martínez, Sandra Ballbé, Irene Vicente i
Ada Vilaró; així com l’espectacle “Modou Modou” de la Cia. Estereo Rum’s, dirigida
per la terrassenca d’origen mexicà Nadia Zuñiga. La producció del CAET – Centre
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d’Arts Escèniques de Terrassa forma part de la Temporada municipal d’arts
escèniques de Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita turística guiada: “Fàbrica i Somnis, industrials
i obrers a la Terrassa de 1900”. Inclou visita guiada al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i a la Casa Alegre de Sagrera. Punt de trobada:
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 11.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller
d’enquadernació infantil en família. Adreçat a infants de 6 a 12 anys. A càrrec d’Anna
Bonil, que ensenyarà a folrar amb teixit cobertes de llibres i a cosir-les als plecs de
paper. 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 12.30 h:
Activitats de Bau House: Vermut musical – concert funky, a càrrec de La gata Zen.
Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Temporada Municipal d’Arts Escèniques: Programa familiar “El monstre de colors”,
espectacle de titelles, dirigit per Ruth García. És una adaptació teatral de l’obra
homònima de la il·lustradora Anna Llenas. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de
Maragall, 2).
A les 20 h:
Terrassa Música Moderna: Concert a càrrec de Ju + Èxta6. Ju és una artista
osonenca que presentarà el seu segon disc anomenat “Bandera blanca”. Èxta6 és
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un grup de rock format a Viladecavalls l’any 2013, any en el que guanyen el Festival
Connecta. L’any 2017 graven el seu primer disc “Viure ràpid”, amb influències
musicals de The Rolling Stones, Tom Petty, Bruce Springsteen i Andrés Calamaro.
Tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu, 24).

Dilluns, 8 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, visitarà les activitats programades a la Pista
Poliesportiva de Vilardell (c/ de la Rioja, 2), amb l’objectiu de donar visibilitat a la
cultura i les tradicions gitanes. L’acte està organitzat per la comunitat gitana de
Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, l’Esplai Tremola, l’Associació
de Veïns de Vilardell, el Punt Òmnia i l’entitat Dones amb empenta de Vilardell.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.45 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a l’alumnat del Programa de Formació i Inserció
(PFI-PTT) Curs d’Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles, que lliurarà
un Laberint Pickler fet en fusta per al treball de la psicomotricitat d’infants d’un a tres
anys a l’Escola Bressol Municipal El Tabalet. L’acte tindrà lloc a l’Escola Bressol
Municipal El Tabalet (ctra. de Castellar, 410).
A les 13 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, es reunirà amb
l’alcalde de Tecoluca, José Dimas. Tecoluca és una ciutat salvadorenya
agermanada amb Terrassa des de l’any 2004. La reunió tindrà lloc a la Sala de
Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18.30 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a la projecció de la
pel·lícula “La batalla de los sexos”, dirigida per Jonathan Dayton i Valerie Faris, en el
marc del Cinefòrum per la Igualtat i en commemoració del Dia Internacional de
l’Activitat Física. Aquesta activitat de sensibilitació, versarà sobre les desigualtat de
gènere a l’esport i es posicionarà contra les actituds masclistes, les discriminacions
per raó de gènere i les lgtbi-fòbies que continuen existint a l’esport i a l’educació
física actual. Després de la projecció hi haurà un col·loqui on participarà la nedadora
internacional del Club Natació Terrassa, Carla Campo, i Laura Soriano, membre
del Consell Esportiu del Vallès Occidental, institució que desenvolupa diferents
programes per a la promoció de la igualtat de gènere en l'esport. L’acte tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina: “Autoconeixement”.
Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió “Emprèn amb Blockchain, la nova
tecnologia d’informació auto-certificada i sense intermediaris”. L’objectiu és donar a
conèixer el blockchain i veure les possibilitats que té en l’emprenedoria i l’Economia
Social i Solidària. Tindrà lloc a l’edifici Vapor Gran (c/ del Telers, 5, 1r, 2a).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. 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).
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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).
A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre “La foscor del parc”, de Francisco Zaragoza
Esbrí, a càrrec del mateix autor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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