Agenda

Dimecres, 10 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i del tinent
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; es reunirà amb Josep Daví,
president de la Comissió d’Infraestructures, Urbanisme i Mobilitat de la Cambra de
Comerç de Terrassa i del Gremi de Transports i Logística de Catalunya de la Cecot.
Durant la trobada, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16),
s’abordaran temes referents a logística i transport.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb una delegació de la patronal
PIMEC del Vallès Occidental, formada pel president de PIMEC Vallès Occidental,
Francesc Elias, i pel delegat territorial de PIMEC Vallès Occidental, Miquel Martínez.
El motiu de la reunió és valorar possibles fórmules per impulsar el relleu
generacional a la micro, petita i mitjana empresa. L’acte tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Rua Mortuòria del Dimecres de
Cendra. La Rua sortirà de l’Ajuntament de Terrassa al Raval de Montserrat i
continuarà pels carrers de Gavatxons, la Font Vella, el passeig del Comte d’Ègara,
l’avinguda de Jacquard i finalitzarà al Parc de Vallparadís, davant del Castell
Cartoixa. L’acte inclourà una sardinada popular i la participació de grups de cultura
popular de la ciutat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
presentarà el cartell de la Fira Modernista 2016. L’acte tindrà lloc al pati del Museu
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). En la
roda de premsa també hi participarà Marc Andrés, dissenyador i expert en
comunicació responsable de l’empresa Icònica, encarregada de fer el cartell, i
Jaume Perarnau, director del mNACTEC.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la Trobada amb l’artista Oriol Vilanova
on es presentarà el seu treball. Aquest acte forma part de les activitats vinculades
complementàries a l’exposició “Art en trànsit”, organitzada pel Programa d’Arts
Visuals de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Centre d’Art la Panera
de l’Ajuntament de Lleida, a partir del seu fons. L’exposició explora temes i
conceptes com el subjecte, el gènere, l’espai públic, els moviments migratoris, la
història i l’emergència de conflictes. L’acte tindrà lloc a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
A les 19 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, presentarà la
conferència: “Nens soldats: vides marcades”, a càrrec del cooperant Chema
Caballero, conegut per la seva tasca de recuperació i educació de nens soldats a
Sierra Leone. Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
Mes de la Pau:
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: “Jardí de contes”: taller de
jardineria i horticultura. L’objectiu és la creació d’un jardí amb alguns productes de
l’hort al pati interior de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157) i
proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants. El
taller “Jardí de contes” s’emmarca dins el projecte “Terrassa ciutat amiga de les
persones grans”. Ja s’han iniciat visites programades al jardí per part d’alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi expliquen contes i els hi ensenyen els
diferents productes de l’hort.
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Montserrat Garcia. 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 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs intermedi d’informàtica, e-mail i navegació per
internet. A càrrec de Jordi Gómez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).

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

A les 17 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Càpsula informativa:
“Edició de so”, a càrrec d’Aleix Gómez. Eines bàsiques per a la creació de projectes
audiovisuals. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Fes la teva presentació amb Impress – Kids!, a càrrec de
Ferran Juan Chiner. Curs adreçat a infants a partir de 9 anys on se’ls ensenyarà a
fer presentacions amb el programari lliure Impresss. A la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Alba Castillo, Carme Martínez,
Eva Fernández, Eva Marbà, Marcela Rubio i Isabel Solsona. Activitat adreçada a
famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Mes de la Pau: “Rondalles de pau i amistat amb titelles”. A càrrrec d’Irènia. Per a
finants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Cicle “Cerquem salut!”: Xerrada: “Les emocions engreixen?”. A càrrec d’Albert
Guerrero, infermer de Família i Comunitària del CAP Nord i d’Ignacio Núñez,
psicòleg clínic de la Institució CIMED. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Correspondència Magda Heras –
Ignasi Fossas. Descobrint la pregària dels salmistes”. A càrrec de Griselda Cos. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). La Dra. Magda Heras,
cardiòloga terrassenca, va morir l'agost del 2014. Aquest llibre mostra la
correspondència que va mantenir amb el Pare Prior de Montserrat els últims mesos
de la seva vida. Dins del cicle Trobades a la Terrassa.
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A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Trobades del Hack Club.
Eines bàsiques per a la creació de projectes audiovisuals. El Hack Club és una
comunitat oberta de gent amb interessos en ciència, robòtica i arts digitals o
electròniques on poder desenvolupar prototips i aprendre i socialitzar sabers i
coneixements. Les trobades es realitzen als tallers del BaumannLab els quals estan
equipats, entre d'altres coses, amb una impressora 3D, una kinect i material de
suport (soldadora, trepant tipus Dremel i eines bàsiques: alicates, cutters, tornavisos,
etc). La resta de material necessari per als projectes personals o grupals seran
propis de cadascú que el desenvolupi. La finalitat del HACK CLUB és fomentar la
creativitat, la innovació i la cultura digital a partir de la fabricació de prototips i de
l'intercanvi de coneixements en un espai formatiu i de treball entre iguals. També es
pretén incentivar la lògica de la lliure circulació del coneixement i l'alfabetització
tecnològica i la seva democratització. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard,
1).
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