Agenda

Dijous, 14 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat pel president del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, Ignasi Giménez; i del president del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental, Ricard Torralba; presentarà la implementació a
Terrassa del projecte Recooperem, Cuina per compartir. Es tracta d’una iniciativa,
impulsada pel Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus, amb un
doble objectiu: social i ambiental. D’una banda, es vol treballar per l’aprofitament
alimentari a les escoles i donar cobertura a les famílies amb situació de
vulnerabilitat; i de l’altra, reduir els residus de fracció orgànica que es generen a les
cuines de les escoles. També hi participarà la directora del centre educatiu, Anna
Maria Llobet, i el president de Creu Roja a Terrassa, Marià Gàllego, entitat que
gestiona El Rebost. L’acte tindrà lloc a l’Escola França (carrer de Frederic Soler,
142).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; donarà la benvinguda, juntament amb el
president de la Fundació PIMEC, Joaquim Llimona; i el president de PIMEC Vallès
Occidental, Josep Maria Catalan; a les persones participants en la jornada “La Llei
de Segona Oportunitat: com actuar davant d’un concurs o cessament d’activitat?”,
organitzada per la patronal PIMEC. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals, presidirà l’acte de lliurament de beques d’estudi a alumnes de
secundària del curs 2016-2017 i de subvencions per a projectes educatius del curs
2017-2018. En total es lliuraran 22 ajuts, per un import de 700 euros cadascun, per a
estudiants de 4t d’ESO; 15 ajuts, per un import de 950 euros cadascun, per a
alumnes de 2n de Batxillerat; i 12 beques complements per a Erasmus+ per a
graduats en Cicles Formatius de Grau Superior per fer pràctiques a l’estranger. En
aquest darrer cas, l’Ajuntament complementa amb 400 euros la beca concedida per
la Comissió Europea a la Cambra de Comerç de Terrassa de 700 euros per a
l’alumnat graduat en Cicles Formatius de Grau Superior per fer una estada de
pràctiques de dos mesos en una empresa a l’estranger. Pel que fa a les subvencions
per a projectes educatius, s’atorgaran tres ajuts als projectes premiats per un import
de 2.500, 1.300 i 800 euros, respectivament. En total, l’aportació municipal serà de
29.650 euros en beques per a estudiants d’ESO i Batxillerat, de 4.600 euros en
subvencions per a projectes educatius i de 4.800 euros per a estudiants de Cicles
Formatius de Grau Superior per fer pràctiques a l’estranger. L’acte tindrà lloc al Saló
de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà a les 21 h l’acte públic
d’escrutini dels suports ciutadans a les candidatures que opten a la Sindicatura
Municipal de Greuges de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Sala Raval de l’Ajuntament
de Terrassa. En aquest acte, la comissió ciutadana de seguiment del procés de
participació de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, a partir de les actes
d’escrutini de cadascun dels set punts de recollida de suports, durà a terme el
recompte final dels suports i farà públic el nombre total de suports recollits per
cadascuna de les quatre candidatures.
Un cop finalitzat l’acte, l’alcalde mantindrà un contacte amb els mitjans de
comunicació.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, assistirà a la presentació de la 35a Temporada BBVA de Dansa.
Posteriorment a l’acte s’inaugurarà l’exposició “35 anys de dansa”, una retrospectiva
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

de les 170 companyies que han actuat al Centre Cultural des de l’inici de la
temporada de dansa. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340).
A les 17 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la inauguració del Pessebre de les
Fonts 2017. L’acte, organitzat per la Llar de Gent Gran de les Fonts, amb la
col·laboració de l’Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, tindrà lloc al Centre
Social les Fonts (c/ de Santa Teresa, 1).
A les 18 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al Ball especial de la Gent Gran de
Can Palet, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet,
1).
A les 18.30 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a la Cantada de Nadales d’Entitats
del Districte 6 que tindrà lloc davant de la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 22 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà al Sopar de Final d'Any
de la Delegació d’Estudiants de l’ESEIAAT, que tindrà lloc al Restaurant Zurito (c/ de
la Rasa, 70).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Innovació. Orbital.40: Jornada: "Finançament de Projectes de
R+D. Aspectes claus i novetats”. L’Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Parc
Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital.40, i Innova Experts Group organitzen
aquesta jornada en què es presentaran els diferents instruments per al finançament
de projectes d’R+D en col·laboració amb el Centre per al Desenvolupament
Tecnològic Industrial (CDTI) i ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa
de Catalunya, amb la finalitat de fomentar la innovació i el desenvolupament
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tecnològic entre les empreses. Tindrà lloc a la sala d’actes del Quadrant.0 (c/ de
Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura juvenil: “Kid trains”, de Dirk Reinhardt.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Hora del conte: “Contes a dojo!”, a càrrec de l’Ós
Mandrós. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats del Punt de Voluntariat: “I tu, amb què somies? Acció voluntària centrada
en la persona”. Formació per voluntariat amb experiència. El Punt del Voluntariat és
un espai creat per l'Ajuntament de Terrassa i per la Taula del Voluntariat
per informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades
en aquest àmbit. Els seus objectius són reconèixer la tasca i els valors del voluntariat
i donar-hi suport. Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Dia dels Drets Humans. Espectacle familiar:
“Drets Humans... al carrer”. A càrrec de l’animador infantil Carles Cuberes. Tindrà
lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura del dijous, a càrrec d’Andreu Vallet.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aperitiu Musical de Nadal, a càrrec de la Coral La
Singing. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura de teatre: “La visita de la vella dama”, de
F. Dürrenmatt, a càrrec de Guillem-Jordi Graells. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura: “La muntanya màgica”, de Thomas
Mann, a càrrec de David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 21 h:
Cicle Nadal a la Seu: Concert de Nadal a Sant Pere. Música per a orgue d’autors
catalans, a càrrec de Jordi Figueres. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector
Homs, 1).
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