Agenda

Dijous, 23 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 20.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat pel regidor de Ciutadania, Adrián
Sánchez, assistirà a l’Iftar (trencament del dejuni diari durant el mes del Ramadà)
que tindrà lloc al Restaurant Imperial (ctra. de Matadepera, 66). L’acte està
organitzat per l’Asociación Catalana por la Amistad y el Futuro de Terrassa
(ASCAAF).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, assistirà a la reunió del Jurat dels Premis Cambra de Terrassa 2019, del
qual forma part. L’acte tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa (c/
de Blasco de Garay, 29). Els Premis Cambra, organitzats per la Cambra de Comerç
de Terrassa, son un reconeixement públic que cada any la institució atorga a les
empreses de la demarcació que han destacat especialment en un aspecte estratègic
de l’àmbit empresarial i que han tingut un potencial econòmic i social destacat.
Aquests guardons compten amb la participació de totes aquelles empreses presents
en els 12 municipis de la demarcació de la Cambra de Terrassa que compleixin amb
les especificacions de les bases dels guardons. L’edició d’aquest any 2019 premiarà
la Trajectòria Internacional Consolidada, la Iniciació a la Internacionalització, la
Millora Contínua, la Sostenibilitat i l’Eficiència Energètica, l’Empresa Saludable,
l’Impuls de la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament, la Millor Iniciativa
Comercial i de Serveis, l’Empresa de Nova Creació, el Lideratge Empresarial i la
Iniciativa Empresarial a la demarcació.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum: “Paula”, dirigida per Christian Schwochow.
Biopic sobre la jove artista Paula Becker, pionera de la pintura expressionista. A
càrrec del Grup d’Artteràpia Atenea. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 i a les 16 h:
Activitats del Servei d’Educació: Representacions de la cantata “La Clàudia Sol té un
do”. Aquesta cantata, que forma part de les activitats incloses a la Guia d’Activitats i
Serveis Educatius que edita el Servei d’Educació per al curs 2018-2019 és fruit del
treball dut a terme pels infants de 3r i 4t d’educació primària i del seu professorat
especialista en música durant tot el curs escolar que culmina ara amb aquest concert
al Teatre Principal. La direcció ha estat a càrrec de la directora Rosa Maria Ribera i
també hi han col·laborat músics del Conservatori Municipal i actors de la companyia
l’Embarral. Aquesta cantata infantil està basada en l’obra de Miquel Desclot i música
d’Antoni Miralpeix i combina diverses disciplines artístiques: música, poesia, teatre,
dansa i també improvisació harmònica, que alhora estan estretament relacionades
amb les disciplines del currículum educatiu. Durant el dijous 23 i el divendres 24, un
total de 16 escoles de la ciutat i 869 alumnes de cicle mitjà de primària interpretaran
la cantata en dues sessions el dijous i dues el divendres. La cantata es podrà veure
al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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 18h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Martí i la Martina”, per a infants fins a 3 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18h:
Nascuts per llegir: “Un trenet menut”, a càrrec de Mònica Torra, per a infants fins a 3
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Conferència marc: “Les dones artistes en la
història: relat d’un llarg oblit”, a càrrec de Maria Garganté, professora d’Història de
l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’activitat s’emmarca dins del cicle de
conferències Dona i artista. 150 anys de producció artística femenina a Terrassa.
Tindrà lloc al Museu de Terrassa - Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).

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

