Agenda

Divendres, 19 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat; Marc Armengol, i del regidor del Districte 6, Noel Duque; visitarà la
nova zona de lliure circulació de gossos de Can Tusell. L’alcalde atendrà els mitjans
en finalitzar la visita. El punt de trobada serà a l’avinguda de Béjar amb el carrer de
Tarragona.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del president d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, Jordi Chueca; del director del Cor Montserrat, Dídac Sánchez; i
dels fundadors del Cor Montserrat, representats per Víctor Peiró i Joan Casals;
participarà en l’acte d’inauguració de l’escultura Harmonia, d’Albert Novellón, que el
Cor Montserrat ofereix a la ciutat de Terrassa com a acte de cloenda de la
commemoració del 50è aniversari de l’entitat. A l’acte, que tindrà lloc a la plaça de
Rosa Puig, també assistiran el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc
Armengol; el regidor de Cultura, Jordi Flores; membres de la Corporació Local i
portaveus de Grups Municipals.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
xerrada - debat: “Sexe - Afectivitat en capacitat diversa (discapacitat)”, adreçada a
professionals del sector sociosanitari, gerents i professionals d’entitats del tercer
sector, psicòlegs, terapeutes i afins. La xerrada, organitzada per Tandem Team,
tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 16.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
presidirà demà divendres l’acte de lliurament dels premis als guanyadors de tres dels
concursos organitzats en el marc de la XV Fira Modernista de Terrassa: el XIII
Concurs d’ambientació de comerços i aparadors, el XII Concurs d’ambientació de
bars i restaurants i el VI Concurs d’ambientació de carrers Montse Prat. L’acte, que
tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), comptarà amb la
presència de representants de l’associació de comerciants Terrassa Centre i del
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, entitats que organitzen els
concursos, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, i de membres de la comissió
organitzadora de la Fira Modernista de Terrassa.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Amadeu Aguado, i la regidora de Salut,
Maruja Rambla, presentaran demà divendres la campanya per promocionar els
desplaçaments a peu per la ciutat “Pas a Pas”. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella, on
hi haurà un punt d’informació a la ciutadania, amb tot el material informatiu de la
campanya.
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de cloenda de la
Setmana de les Cultures de l’Escola Bressol Municipal Tabalet, que tindrà lloc al pati
de l’Escola (ctra. de Castellar, 410). L’acte comptarà amb la participació del Grup
Infantil dels Bastoners de Terrassa, una Mostra de Sevillanes, una Mostra de
Sardanes, a càrrec del Grup Sardanista del Centre Cívic Municipal Francesc Macià i
de la Colla Jove de Diables de Sant Llorenç.
A les 18.30 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a l’acte de cloenda de la
Setmana de la Germanor, que tindrà lloc a la Fundació La Llar (av. de l’Abat Marcet,
78).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la funció del Circ Raluy Legacy, que
presenta el seu nou espectacle a la plaça Nova de l’11 al 21 de maig, coincidint amb
la celebració de la Fira Modernista.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats dels Mercats Municipals: Taller “Olora la primavera”, consistent en fer un
planta d’alguna planta aromàtica. Tindrà lloc al Mercat Municipal de Sant Pere (c/ de
Francesc Salvans, 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Allà on viuen els
monstres”, activitat per a famílies amb infants de 4 a 9 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats dels Mercats Municipals: Tallers d’alimentació saludable als mercats: “A
l’estiu, begudes refrescants i saludables”. Tindrà lloc al Mercat Municipal de la
Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Tots som humans”, a càrrec de Gisela
Llimona, per a infants a partir de tres anys, coincidint amb la commemoració del Dia
Internacional contra la Homofòbia. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Oliver Jeffers”, activitat
per a famílies amb infants a partir de 4 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Trobada amb l’autora vallesana Anna Cabeza, dins del
cicle “Terrassa llegeix”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “El tercer lobo”, de Francisco Javier
Olivas, en el marc de la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra
l’Homofòbia. Es tracta d’una novel·la centrada en la lluita contra l’homofòbia
interioritzada. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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