Agenda

Dijous, 18 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, participarà
en l’acte de presentació de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa – ESEIAAT. L’acte també comptarà amb la participació
d’Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya; Arcadi Navarro,
secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya; Miquel Mudarra,
director de l’ESEIAAT; i Xavier Cañavate, delegat del rector per al Campus de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al hall de l’edifici principal de l’ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació de la plataforma
ciutadana de la Taula de l’Aigua de Terrassa per tractar sobre el tema de la futura
gestió del servei d’abastament i del servei integral de l’aigua a Terrassa. La trobada
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva del Drac de Terrassa,
encapçalada pel cap de colla, Daniel Salazar, que es presentarà a l’alcalde i li
exposarà els actes previstos per celebrar el 35è aniversari de l’entitat. La trobada
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, presidirà el Sopar d’Agraïment als Voluntaris Forestals
organitzat per l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc al restaurant Nobadis (pg.
del Comte d’Ègara, 18-20).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a les obres de
retirada de l’última línia elèctrica que transcorre pel Parc de Vallparadís, treballs de
desmuntatge que aniran a càrrec de la companyia elèctrica Endesa. El punt de
trobada per presenciar el desmantellament serà el carrer de Morella, 1. La retirada
d’aquesta línia de mitjana tensió a 25 kV és la culminació dels treballs de
reestructuració, iniciats el 2008, de tota la infraestructura elèctrica del sector i que ha
permès el desmuntatge del conjunt de línies que creuaven el Parc en diversos punts,
just davant de la subestació que la companyia té a la Carretera de Rubí. L’objectiu
d’aquesta actuació és el de millorar l’impacte visual de les infraestructures de la
companyia ubicades dins del nucli urbà, així com millorar la qualitat del servei a la
ciutat.
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 B. 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).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. En aquests
moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot plegat un retrat de la Catalunya
tèxtil recent”, a la 1a planta, la mostra semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”, i a
l’Espai Zero podreu veure la mostra “Esfilagarsats” de l’artista barcelonina Katy
Pastor. A més, podeu visitar lliurement la Sala del procés tèxtil. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de literatura infantil i juvenil: Educació en valors,
a càrrec de Maribel Pascual. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Mes de la Pau: Taller infantil: Poemes per la pau. Per a infants a partir de vuit anys.
A càrrec de Raquel Farràs. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Tiempo de silencio” de Luis Martín-Santos, A
càrrec de David Yeste. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1).
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