Agenda

Divendres, 2 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor de Seguretat, Marc Armengol, assistirà a la presentació dels
10 nous escúters elèctrics incorporats a la flota de la Policia Municipal. També hi
serà present l’Intendent Major de la Policia Local, Antoni Flores. L’acte tindrà lloc a la
plaça Didó.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i
Cooperació Internacional, Maruja Rambla, rebrà una delegació de Creu Roja
encapçalada pel president provincial de Creu roja, Josep Quitet, i el president local
de Creu Roja, Marià Gàllego. La delegació presentarà a l’alcalde el protocol que
Creu Roja establirà per endegar un programa d’acollida de refugiats. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (raval de Montserrat, 14-16).
Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, acompanyarà les persones
participants a la 46a Romería del Rocío en Catalunya, organitzada per la Federación
de Entidades de Cultura Andaluza en Catalunya (FECAC). Els caminants sortiran de
la Torre Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km 19) i arribaran, cap a la una de la
matinada, a la caseta de la Hermandad situada al recinte de la Romería, al Polígon
Industrial de Can Petit, entre l’avinguda del Vallès i l’avinguda de Font i Sagué.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de celebració del 10è
aniversari de l’escola Roc Alabern, coincidint amb la Festa Major del barri de la
Maurina, que tindrà lloc al pati de l’escola (c/ de Mallorca, 58 -accés pel c/ de
Velázquez, 59-).
A les 16.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Drets Humans, Meritxell Lluís,
assistirà a la “Jornada sobre Drets Humans a la ciutat” organitzada per l’Ajuntament
de Terrassa i l’Institut de Drets Humans de Catalunya. La ponència anirà a càrrec de
David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i professor de
Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. L’acte tindrà lloc al Casal
Cívic Municipal de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al XXIV Torneig de l’Escola de Futbol del
Club Natació Terrassa. El Torneig es disputarà del 2 al 4 de juny a les instal·lacions
del Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació del joc de dinamització
de la història “Secrets de carrers”, un projecte conjunt entre l’Arxiu Històric de
Terrassa i l’associació de comerciants Terrassa Centre basat en la història dels
carrers de la ciutat. La presentació tindrà lloc a la plaça de la Torre del Palau.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís,
assistirà al Sopar de Germanor commemoratiu del 21è aniversari de l’Ateneu
Terrassenc, emmarcat dins dels actes de la Setmana de l’Ateneu. En el decurs de
l’acte es lliuraran els guardons d’Ateneista d’Honor i de Soci d’Honor, atorgats per
l’entitat. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
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A les 22.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de la gira “Miércoles 14” del
cantant Litus que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell avançat, a
càrrec de CAL i Veu Pròpia. Grups de conversa a prop teu per parlar en català amb
fluïdesa i seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. 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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Gimcalucky Lucke”, gimcana al voltant de la figura del
personatge de còmic Lucky Lucke per a infants fins a 13 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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