Agenda

Divendres, 24 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega i i el president de l’Associació Esportiva Mitja
Marató de Terrassa, David Otero, oferiran demà divendres una roda de premsa per
presentar la 19a Mitja Marató Ciutat de Terrassa i el seu corresponent cartell. L’acte,
al que també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, Amadeu Aguado, i el regidor d’Esports, Marc Armengol, tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). La 19a Mitja
Marató Ciutat de Terrassa i la 13a Cursa Santi Centelles tindran lloc el proper 21 de
gener, organitzades per l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa amb el
suport de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en l’acte de
graduació de titulacions de l'Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa (pg.
del Vint-i-dos de Juliol, 265).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al XIII Concert de Prodis, a càrrec del
cor Tons & Sons Terrassa Gospel que presentarà el seu espectacle “Rockspel”. El
concert, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340), té com a
finalitat recaptar diners per finançar les activitats que porten a terme les més de 300
persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral
usuàries de Prodis.

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

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
El regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, i d’Esports, Marc Armengol,
assistirà al dinar de la VI Competició de Tir de la Policia Municipal de Terrassa que
tindrà lloc al Club de Tir de la Betzuca (ctra. de Terrassa a Castellar del Vallès, s/n).
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà la benvinguda institucional a les persones participants a la Hack&Health 2017.
L’Ajuntament de Terrassa, en el marc de les iniciatives vinculades al Parc Científic i
Tecnològic Orbital.40, organitza la segona edició del Hack&Health, una hackathon
de big data especialitzada en salut, dirigida a totes aquelles persones amb iniciativa,
creatives, emprenedores i que estiguin interessades en aportar solucions dirigides a
millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Amb la segona edició d’aquest certamen,
l’Ajuntament referma la seva aposta per continuar donant suport i potenciant els
projectes innovadors i incentivar que les persones emprenedores trobin espais per
presentar i desenvolupar els seus projectes. L’acte tindrà lloc a l’ESEIAAT (c/ de
Colom, 1).
A les 19 h:
Concentracions simultànies a tots els districtes contra la violència masclista, en el
marc de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones
(25 de novembre). El regidor de Polítiques de Gènere i regidor del Districte 6, Javier
Garcia, participarà a la concentració del seu districte, que tindrà lloc davant de la seu
de l’Associació de Veïns d’Ègara (plaça de la Immaculada, 4). El tinent d’alcalde i
regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a la que se celebrarà davant del
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5). El regidor Miquel Sàmper, en
representació de la presidència del Districte 1, assistirà a la que es realitzarà al
Raval de Montserrat. A les concentracions dels districtes 2, 3 i 4, que tindran lloc als
respectius centres cívics, intervindran els corresponents vicepresidents dels Consells
de Districte: Ruth Hibernón (Districte 2), Josep Rodríguez (Districte 3) i Mariona
Rierola (Districte 4).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Universitats: Mostra del Coneixement: “Xarxes complexes: un
món connectat”. A càrrec d’Antonio Hernández. S'analitzaran de forma senzilla els
principis físics i matemàtics de la teoria de xarxes. Tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa,
ESEIAAT (c/ de Colom, 1).
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats del Servei de Cultura: Inauguració de l’exposició “A través d'un finestral
amb un guardapols molt ornat es veu mitja tona de ferralla espacial", dins del Cicle
Terrassa Comissariat, comissariat per Caterina Almirall. A càrrec de Daniel Romero
Roldán. Es podrà veure fins al 21 de gener de 2018 a l’EspaiDos (pl. Didó, 3).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura juvenil. Per a joves d’onze a dotze anys.
Conduït per Isabel Pau. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. Rauxa -Setmana de la poesia- Terrassa
2017. Poesia per a infants: “Picaplat”. A càrrec de Tantàgora. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil d’ombres xineses: “Els Pastorets”. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7 ).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura Terços: “Sopa de l’avi” de Mario Satz. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 22.30 h:
Temporada “Terrassa Música Moderna”: Concert de Nudozurdo. Tindrà lloc a la
Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, s/n).
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