Agenda

Divendres, 9 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, visitarà diverses activitats programades amb motiu de les festes majors
dels barris de Gibraltar – Lluís Companys i Poble Nou – Zona Esportiva.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, oferirà una
roda de premsa demà divendres, Dia Internacional dels Arxius, per presentar el
projecte de digitalització de la cartografia històrica de la ciutat i la seva publicació a
través del mapa interactiu municipal. L’acte comptarà amb la participació dels
responsables tècnics dels serveis que estan desenvolupant el projecte. Aquesta
iniciativa posa a l’abast de tothom la consulta de nombrosos mapes i fotografies
aèries de Terrassa de diverses èpoques, georeferenciats i integrats al mapa
interactiu (e-map) del web municipal. D’aquesta manera, en un mateix mapa,
qualsevol persona pot veure com eren els carrers de Terrassa en diferents moments
de la història. La roda de premsa de demà inclourà la visualització d’un breu tutorial
en vídeo sobre el funcionament de l’aplicació i una demostració en directe. La roda
de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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A les 13 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, farà el tancament de la 38a Trobada de
l’APEFAC - Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya. APEFAC és
una associació sense afany de lucre formada per professionals que treballen en
serveis de suport a les famílies amb petita infància. El seu objectiu és millorar la
qualitat de vida dels infants més petits, acollir i donar suport a les famílies en la cura i
l’educació dels fills. La trobada tindrà lloc a l’Escola Bressol Municipal Coloraines (c/
dels Jocs Olímpics, 56).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat del director del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa - CAET, Pep Pla; i de l’actriu i directora de l’Elixir, Rosa
Boladeras; presentarà les novetats del cartell de l’Elixir 2017 que arriba a la seva 5a
edició. L’Elixir 2017 portarà a la ciutat, durant diversos dies, recitals poètics on la
paraula, la música i les arts prendran protagonisme, amb propostes accessibles a la
diversitat sensorial. L’Elixir 2017 estarà dedicat a la veu femenina amb la presència
d’Antonina Canyelles, Laia Noguera, Montse Morillo, Ana Elena Pera, Maria
Cabrera, Blanca Llum Vidal, Maria Sevilla, Cristina López, Laia Carbonell i Anna
Gual. La roda de premsa tindrà lloc al terrat del Gran Casino (c/ de la Font Vella, 78,
2n 2a). El festival Elixir va néixer al juny del 2013 en coproducció amb el CAET amb
l’objectiu d’apropar la poesia al gran públic en un format fresc i atractiu, amb
l’al·licient de desenvolupar l’espectacle al llarg d’una ruta sorpresa pel mapa de la
ciutat.
Al llarg de la nit:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, visitarà diverses activitats programades amb
motiu de la Festa Major del barri de Sant Llorenç.
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).
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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 11 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Visita al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics
(CAAD). Organitzatda pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament i el
CAAD. El punt de trobada serà a l’Estació d’Autobusos Urbans (ctra. de Montcada,
2).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Projecció del documental “El sueño de Robinson”, a
càrrec del Petit Ficma (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient). A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: 5a edició del Dia Internacional de l’Art Nouveau.
Taller familiar: “Els insectes ens envaeixen!”. A la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29).
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