Agenda

Divendres, 27 d’octubre

AGENDA
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la taula rodona “Gestió actual de les
subseus del 92”, juntament amb el director del Canal Olímpic de Catalunya, Arseni
da Palma i Gómez; i l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. La taula rodona està
emmarcada en la 12a edició del Fòrum Olímpic, que enguany gira al voltant del 25è
aniversari de Barcelona’92. L’acte tindrà lloc a la seu d’INEFC (av. de l’Estadi, 12-22,
Barcelona).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Servei Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, visitarà demà el
Complex Funerari Municipal (ctra. de Montcada, 789) amb motiu de la proximitat de
la festivitat de Tots Sants, acompanyat de representants dels grups municipals i
membres del consell d’administració i de la junta general de Funerària de Terrassa.
El tinent d’alcalde farà un recorregut per les instal·lacions durant el qual farà la
tradicional encesa del pebeter del monument a les víctimes de la riuada del 1962 i
una ofrena floral als difunts del darrer any al Temple Multiconfessional. Durant l’acte
també es presentaran les activitats i serveis relacionats amb la Diada de Tots Sants i
es farà una visita comentada de l’exposició “El simbolisme de les escultures
exemptes”, organitzada per Funerària de Terrassa amb la col·laboració del Museu
de Terrassa, que es pot visitar fins al dia 1 de novembre.
En acabar la visita hi haurà un contacte amb els mitjans de comunicació.
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A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la projecció comentada pel cineasta Antoni Verdaguer, amb motiu del Dia
Mundial del Patrimoni Audiovisual, sota el títol “122 anys d’imatges en moviment”. La
projecció es farà a l’escola Salesians Terrassa (c/ de Maria Auxiliadora, 45). El
material audiovisual que s’exhibirà en aquesta projecció està format per
curtmetratges o fragments de pel·lícules de diverses èpoques que reflectiran
l’evolució del cinema i que estan majoritàriament vinculades -per contingut o per
rodatge- a la nostra ciutat, amb especial atenció al fet de la conservació del cinema i
l'audiovisual en general com a patrimoni històric i cultural. La celebració del Dia
Mundial del Patrimoni Audiovisual està impulsada a nivell mundial, des del 2005, per
la Unesco i enguany engloba vuit projeccions a vuit centres educatius i socials de la
ciutat.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, presentarà l’acte
institucional de commemoració del 50è aniversari de la “Manifestació de les pedres”,
una de les fites destacades de la lluita antifranquista a Terrassa. L’acte, que tindrà
lloc al parc dels Catalans, inclourà la descoberta d’una placa commemorativa. A més
de la regidora, està previst que intervinguin a l’acte Domènec Martínez, en
representació de l’Espai de memòria i dels valors democràtics; el president del
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, Manel Márquez; dos testimonis dels fets, la
historiadora Vicenta Gallardo i el capellà Damià Sánchez; i el secretari general de
CCOO del Vallès Occidental, Enrique Rodríguez.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, assistirà a
l’acte divulgatiu sobre les sindicatures de greuges emmarcat en el procés participatiu
per la nomenament de síndic/a de greuges municipal. L’acte tindrà lloc a l’era de la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 1). En cas de pluja, l’acte es traslladarà a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de Les Lletres, 1). L’acte inclourà les
intervencions del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó; el vicepresident del
Fòrum de síndics i síndiques defensors i defensores locals de Catalunya i síndic
personer de Mollet del Vallès, Lluís Martínez Camps; i el síndic municipal de
Sabadell, Josep Escartín. La presentadora i moderadora serà la conductora del
programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa, Mariona Tomàs. Amb
aquest acte, l’Ajuntament de Terrassa vol donar a conèixer la importància i les
funcions de la Sindicatura Municipal de Greuges a Terrassa com a orientadora i
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informadora de la ciutadania en la seva relació amb l’administració i, alhora, difondre
el procés de participació obert.
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a l’Acte Social 2017 de la Delegació del Vallès del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya que tindrà lloc a l’Edifici corporatiu del Banc de
Sabadell a Sant Cugat del Vallès (c/ del Sena, 12, Parc Empresarial de Sant Joan).
A les 20.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Polítiques
de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà al Sopar de Gala de celebració del 5è
aniversari de l’Associació de Dones Directives, Empresàries i Professionals que
tindrà lloc al Restaurant Masia Can Ametller (camí de Ca n’Ametller, 1, Sant Cugat
del Vallès).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 34è Trofeu Campions – Homenatge als
clubs de Catalunya, organitzat pel diari esportiu Mundo Deportivo. L’acte tindrà lloc a
l’Hotel Rey Juan Carlos I (av. Diagonal, 661, Barcelona).
A les 22 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, assistirà al
concert “Músiques per al record”, interpretat per la Banda de Terrassa i organitzat
per Funerària de Terrassa en record de les persones difuntes. El concert tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller pràctic: “Treballa el
teu projecte amb nosaltres”. Taller pràctic on les persones emprenedores podran
treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar
coneixement col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir
mes dificultats i, cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera
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participativa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici Vapor Gran, (c/ dels Telers, 5, 2a
planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, nivell avançat, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. 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 17 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Per a infants d’11
a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Xerrada: “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca. A
càrrec d’Asunción Herrero, professora de literatura d’alumnes de Batxillerat. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Als mercats es fa salut: “L’aventura dels sentits a l’hora de menjar”. Tindrà lloc al
Mercat Municipal de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Terços”: “Vango: entre cel i terra”, de Timothée
de Fonbelle. Per a infants d’11 i 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual: “122 anys d’imatges en moviment”. Projecció
comentada a càrrec de Ricard Ribera. Formada per curtmetratges o fragments de
pel·lícules de diverses èpoques que reflectiran l’evolució del cinema i que estan

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

majoritàriament vinculades -per contingut o per rodatge- a la nostra ciutat, amb
especial atenció al fet de la conservació del cinema i l'audiovisual en general com a
patrimoni històric i cultural. Oberta a tota la ciutadania. Tindrà lloc al Casal Cívic de
Can Palet II (c/ del Túria, 3).
A les 18.30 h:
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual: “122 anys d’imatges en moviment”. Projecció
comentada a càrrec d’Antoni Verdaguer. Formada per curtmetratges o fragments de
pel·lícules de diverses èpoques que reflectiran l’evolució del cinema i que estan
majoritàriament vinculades -per contingut o per rodatge- a la nostra ciutat, amb
especial atenció al fet de la conservació del cinema i l'audiovisual en general com a
patrimoni històric i cultural. Oberta a tota la ciutadania. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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