Agenda

Dimecres, 4 de gener

AGENDA

A les 16.30 i a les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, dirigirà el concert “CançonsGRANS” a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1). Aquesta nova iniciativa
aplega cinc corals de casals de gent gran i centres cívics de la ciutat, acompanyades
per un quartet instrumental de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa format per Maria Sánchez, violí; Alba Villar, violoncel; Mariona López, flauta
travessera; i Bernat Buzzi, clarinet; i pel Cor Infantil del Centre d’Estudis Musicals,
amb l’objectiu d’oferir un concert de Nadal intergeneracional. Els arranjaments de les
melodies aniran a càrrec del pianista Daniel Garcia, que també prendrà part activa
durant el concert. La iniciativa, que s’emmarca en el programa "Terrassa ciutat
amiga de les persones grans", pretén fer de la música un nexe d'unió entre
persones, grups i entitats i fer gaudir de la música coral des d’una vessant lúdica i no
competitiva. L’entrada serà lliure i limitada a l'aforament de l’Auditori.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’espectacle “Cançons i Animacions de Nadal” a càrrec de Roger Canals.
L’espectacle, emmarcat dins de les activitats del saló Juguem +, organitzat per La
Xarxa i l’Ajuntament de Terrassa. L’actuació tindrà lloc a la plaça de Ca n’Anglada.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller musical, a càrrec de Laia Camps i Joan Martínez
Colàs. Projecte musical comunitari per assajar l’Himne de la Mitja Marató de
Terrassa. Activitat adreçada a totes les edats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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