Agenda

Divendres, 21 de juliol

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; i de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; es reunirà amb l’intendent major de la Policia Municipal, Antoni Flores, que
li presentarà la proposta de calendari solidari de la Policia Municipal, sota el lema
“Posa’t al seu cap”, que tindrà com a objectiu recaptar donacions en benefici de
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, concretament per a la construcció del
SJD Pediatric Cancer Center. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa
Melgares; i de la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera; es reunirà amb Damià
Caro, membre i representant de la cooperativa de comunicació social ComSoc. El
motiu de la reunió es la presentació a l’alcalde del llibre “Quan perdem la por”, escrit
per Lúa Todó i il·lustrat per Joan Turu. El llibre explica des del punt de vista d’una
nena de set anys què significa viure sota l'amenaça d'un desnonament i l’esperança
que suposa l’organització i la resistència dels veïns i veïnes agrupats en la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). L’associació ComSoc i Pol·len edicions
han coeditat aquest llibre mitjançant una plataforma de micromecenatge i està
dedicat a les més de 500.000 famílies desnonades per les entitats bancàries a l’Estat
espanyol. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 22.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el pregó d’inici de la Festa Major del barri de
Can Palet II. A l’acte, que tindrà lloc a les Pistes Poliesportives Can Palet II (c/ del
Miño, s/n), també assistirà la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit corresponent al Campionat
d’Espanya Juvenil de Waterpolo en categoria femenina que enfrontarà els equips CN
Terrassa i WP Dos Hermanas. El partit se celebrarà a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la sessió “Liceu a la fresca”, dins de la
programació “Som Estiu!”, que comptarà amb la retransmissió en directe d’Il
Trovatore, de Giuseppe Verdi, des del Gran Teatre del Liceu, sota la direcció de
Joan Anton Rechi. Terrassa col·labora en fer arribar l’òpera i la cultura a nous
públics a través d’aquest acte obert a tothom. L’òpera consta de quatre actes i tindrà
una durada d’1 h 10 m, la primera part; l’entreacte, 30 m; i la segona part, 1 h 4 m.
La projecció es farà a l’escenari Vela, al Torrent de la Font d’en Sagrera del parc de
Vallparadís.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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