Agenda

Dimecres, 1 de novembre

AGENDA
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, participarà en l’acte de presentació d’equips del
Sant Pere Nord CF de la temporada 2017-2018. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal
de Futbol de Sant Pere Nord (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 11:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera; participarà en l’acte de presentació
d’equips de la temporada 2017-2018 del Club de Bàsquet Can Parellada. L’acte
tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu Can Parellada (c/ d’Europa, s/n).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Marc Armengol, participarà en la presentació dels equips del
futbol base del Terrassa FC i de l’Escola de Futbol Bonaire. L’acte tindrà lloc a
l’Estadi Olímpic Municipal de Terrassa (c/ dels Jocs Olímpics, 10).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Via Lucis”, que tindrà lloc a la
Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, s/n). El concert anirà a càrrec de la soprano Laia
Camps, del tenor Joan Martínez Colás, i de la pianista Monika Lao, que interpretaran
fragments d’obres com “El Messies” de G. F. Händel, el “Magnificat” de J. S. Bach o
la “Missa de Glòria” de F. Puccini.

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

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dijous, 2 de novembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, farà la benvinguda de l’acte de
presentació del nou Pla Educatiu d’Entorn del Districte 4 de Terrassa. La cloenda de
l’acte, on també participaran la directora dels Serveis Territorials al Vallès
Occidental, Carme Vigués i personal tècnic, anirà a càrrec del regidor del Districte 4,
Amadeu Aguado. L’acte tindrà lloc a l’Institut Nicolau Copèrnic (c/ del Torrent del
Batlle, 10).
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A les 11.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, presentarà el programa
d’actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones 2017, que
es commemorarà el proper 25 de novembre. La roda de premsa tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa. El Servei de Polítiques de Gènere,
juntament amb les entitats i grups que formen la Comissió 8 de març i altres serveis
municipals i entitats ciutadanes, ha creat com cada any un programa d’actes
commemoratius i una campanya de sensibilització ciutadana en aquest àmbit.
Enguany, la campanya porta per títol “Contra les violències masclistes”, en plural,
amb l’objectiu d’incidir en el fet que la violència masclista es pot manifestar de
diferents formes (física, verbal, laboral, domèstica, filioparental, etc).
A les 15.30 h:
El portaveu del Govern municipal, Alfredo Vega, oferirà dijous una roda de premsa
per explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de
l’Ajuntament de Terrassa corresponent al mes d’octubre, que se celebrarà el proper
divendres 3 de novembre a les 9 del matí. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte d’inauguració del
pati infantil “El racó dels pirates”, de l’Escola Delta (ctra. de Matadepera, 95).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 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 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de mòbil i/o tablet. A càrrec del Punt Òmnia La
Fàbrica de Can Tusell. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Activitats del Museu de Terrassa. Presentació del projecte Museu al Carrer. El
projecte de participació ciutadana Museu al carrer té per objectiu inventariar,
georeferenciar, documentar i posar en valor el patrimoni de la societat industrial que
es conserva als pobles i ciutats de Catalunya. El projecte es materialitza a través
d'un web, en què es recolliran i es podran visualitzar les aportacions de la ciutadania.
La iniciativa vol aplegar fotografies i informació dels elements identificatius, visuals,
paisatgístics i corporatius de la societat industrial que es troben als carrers i els
paisatges del nostre país. Encara que conserven un important valor testimonial d’una
època, molts d’aquests elements no estan documentats, valorats ni protegits, i
alguns corren risc de desaparèixer. L’acte tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara,
270).
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