Agenda

Dimecres, 12 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de Sant Llorenç, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del promotor musical i dinamitzador
cultural d’Indirecte, empresa gestora dels Bucs Baumann, David Traver; i del director
de l’Esplai La Fàbrica i president de l’AV de Can Tusell, Noel Duque; presentarà el 1r
Cicle de Música Moderna, que tindrà lloc del 14 de novembre al 20 de desembre.
Aquest nou projecte farà incidència en la difusió i promoció de la música emergent
local arreu de la ciutat i de manera descentralitzada. L’acte, al que també assistiran
el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i el regidor de Joventut i Lleure, Antoni
Salvadó, tindrà lloc al Casal Cívic de Can Tusell (c/ de Tarragona, 101).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a la 3a Jornada del Cercle de
Turisme, organitzat per la Diputació de Barcelona, que tindrà lloc a Sant Sadurní
d’Anoia.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, presidirà
l’acte d’obertura de la jornada ‘Connectem la innovació’, en què l’Ajuntament de
Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el centre tecnològic LEITAT
propiciaran els contactes entre el món empresarial i els agents d’R+D. L’acte tindrà
lloc a partir de les 9.30 h a l’edifici Gaia del Campus de la UPC a Terrassa. També
participaran a l’acte d’obertura el sotsdelegat del rector de la UPC per a la Recerca
del Campus de Terrassa, David González, i el director general del LEITAT, Joan
Parra. La jornada està plantejada com una sessió de networking amb la participació
de 21 empreses, 25 grups de recerca de la UPC i dues de les cinc àrees de recerca
del Leitat, amb un total de 182 interaccions previstes mitjançant entrevistes de 25
minuts. “Connectem la innovació” s’inscriu dins la programació ‘Terrassa en òrbita’,
un conjunt d’accions del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40
destinades a difondre, visibilitzar i propiciar l’activitat d’R+D a Terrassa i apropar els
agents d’aquest àmbit.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Cicle “Cerquem salut!”: Dia Mundial de la Diabetis: Caminada popular d’una hora
sota el lema “La importància de l’exercici físic en el control de la diabetis”. A càrrec
d’Albert Guerrero, professional del CAP Nord i Ignacio Núñez, psicòleg clínic. El punt
de trobada serà la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193), on es
compartirà un esmorzar saludable.
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 16 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Cicle “Cerquem salut!”: Xerrada: “Ansietat i relaxació”, a càrrec d’Albert Guerrero,
professional del CAP Terrassa Nord. Xerrades de salut comunitària a càrrec de
professionals del Consorci Sanitari de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes d’aquí i d’allà”, a càrrec de
Rosa Fité. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de 1714”, a càrrec de Roger
Cònsul. Activitat per a infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Cantem amb el Nico, a càrrec de Clara Cabré, Marta Casas, Eva
Marbà, Txell Pocino i Montse Regueira Activitat adreçada a famílies amb infants de
fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre Joaquim Ventalló i la feina de traducció
del Tintín al català, a càrrec de Pau Vinyes, membre de 1001-Associació Catalana
de Tintinaires i autor de la biografia “Visca la República!: Joaquim Ventalló,
periodista, polític, poeta i traductor”. Amb la intervenció de Joan Ventalló i Salvador
Cot. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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