Agenda

Dimecres, 1 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
es trobarà amb Miquel Fau, porter de futbol titular de la selecció espanyola de futbol
7 i treballador de Prodis, i l’entrenador de futbol 7, Agustín Olivares, també
treballador de Prodis, que han participat als Jocs Special Olympics Europeus
disputats a la ciutat belga d’Anvers del 13 al 20 de novembre. La selecció espanyola
de futbol 7 va aconseguir en aquest campionat la medalla d’or i la copa al Fair Play.
La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, participarà,
per delegació de l’alcalde, en la I Trobada d’Emprenedors de la Xarxa Innpulso que
tindrà lloc a la Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas de Madrid (Cineteca
de Matadero Madrid, paseo de la Chopera, 14). Durant la jornada, el tinent d’alcalde
presentarà, conjuntament amb Carme Artigas, sòcia fundadora de Synergic
Partners, el cas d’aquesta consultora estratègica i tecnològica especialitzada en la
gestió i l’anàlisi de dades, membre del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital
40.
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A les 18 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, acompanyada del president del Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Lluís Ristol, participarà en l’acte de
presentació de la 3a Ruta de Tapes “em-BAR-ca’t a la ruta de Terrassa
Gastronòmica”, una iniciativa del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca amb la col·laboració de l’Ajuntament. En l’edició d’enguany, i per primer
cop, els productes protagonistes de les tapes formen part del segell Terrassa
Gastronòmica. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Presidència i Relacions Internacionals, Juan Antonio Gallardo,
presidirà, per delegació de l’alcalde, l’acte de recepció de benvinguda a les persones
participants en el consell executiu i l’assemblea de l’Associació de Col·lectivitats
Tèxtils Europees (ACTE), que tindrà lloc el dia 3 d’octubre, i en el Congrés
Internacional Tèxtil a Terrassa “Teixint el futur amb el fil de la innovació”, que
s’iniciarà demà a la seu de l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de
Terrassa (INTEXTER) de la UPC. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) i, a les 19.30 h, es clourà
amb una actuació de grups de cultura popular i tradicional al Raval de Montserrat,
davant de l’Ajuntament. Posteriorment, els assistents a la recepció oficial aniran a la
Casa Museu Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), on s’oferirà un sopar a peu
dret a càrrec de l’organització del Congrés Internacional Tèxtil a Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
De l’1 al 31 d’octubre:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle uBiCa’t Xarxa: “uBiCa’t lectura: El gust per la
lectura”. Mostra a totes les biblioteques públiques de la ciutat, i permanentment al
web de les biblioteques (www.terrassa.cat/biblioteques). S’exposen materials de la
BCT Xarxa relacionats amb el gust per la lectura. Componen la mostra una selecció
bibliogràfica, una recopilació d’adreces d’interès a Internet i un llistat d’entitats de la
ciutat relacionades amb el foment de la lectura.
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De l’1 al 18 d’octubre:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Maquetes de poblats i objectes ibers”, a
càrrec de Miquel Cos. Activitat organitzada per la Biblioteca Central de Terrassa i
l’Institut d’Estudis Ibers. Es podrà veure a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
De l’1 al 15 d’octubre:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Animal!”. L'exposició mostra diferents clàssics
de la literatura a través de cinc animals: el llop, l'àguila, el tauró, el gripau i el drac.
Organitzada per la Biblioteca Central de Terrassa i la Diputació de Barcelona. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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).
A les 16.30 h:
Octubre, mes de la gent gran: Actuació del Grup de Xou Casal de Ca n’Aurell.
Activitat organitzada per l’Associació de Gent Gran del Parc de Sant Jordi. Al Casal
de la Gent Gran de Ca n’Aurell (c/ de Nicolau Talló, 191).
A les 17 h:
Octubre, mes de la gent gran: Sessió de poesia: “Sor Juana Inés de la Cruz”.
Activitat organitzada pel Club de Gent Gran del Districte IV. Al Centre Cívic Municipal
Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
I Cicle de Cultural Medieval: Activitats didàctiques: “Els noms de Terrassa, la breu
història de la família Tafaner” i “Qui s’ha menjat els papers de l’Arxiu?”. Activitats per
a escoles, organitzades per l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa i adreçades a
infants d’entre 3 i 12 anys. A l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (c/ de Baldrich,
268).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller 1714 “Trons, canons i un estel”. Taller per a infants
de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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