Agenda

Dijous, 2 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa i president d’ACTE Europa, Jordi Ballart, donarà la benvinguda
a les persones participants al Congrés Tèxtil Internacional a Terrassa “Teixint el futur
amb el fil de la innovació”, amb l’objectiu de crear un espai de trobada a nivell
internacional del sector tèxtil. A l’acte també hi assistirà el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. Aquest Congrés, que es celebra
al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270),
està organitzat conjuntament per les associacions ACTE i AEI Tèxtils, l’Ajuntament
de Terrassa i l’INTEXTER (membre d’Innotex Center) de la Universitat Politècnica de
Catalunya, i s’emmarca dins el cicle d’activitats “Terrassa en Òrbita”.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; del director general de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, Josep Maria Recasens; del diputat delegat de Comerç de
la Diputació de Barcelona, Jordi Subirana; de la directora gerent de l’associació de
comerciants TerrassaCentre, Maria Costa; del president de TerrassaCentre, Jan
Paloma; i de membres de la Corporació Local; visitaran els espais i expositors de la
Fira Denim Terrassa Shop-Art, que se celebra a la Rambla d’Ègara i els seus
voltants del 2 al 5 d’octubre. Aquesta Fira, organitzada per TerrassaCentre i
l’Ajuntament de Terrassa, convertirà durant quatre dies a la ciutat en la capital del
texà i de les peces confeccionades amb aquest teixit. La trobada es farà a la
confluència de la Rambla d’Ègara amb el Portal de Sant Roc. Posteriorment al
recorregut s’atendrà als mitjans de comunicació.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, assistirà,
per delegació de l’alcalde, als actes de celebració que, amb motiu del Dia de la
Policia, tindran lloc a la Comissaria de Terrassa (c/ de Baldrich, 9).
ALTRES ACTIVITATS
Del 2 al 16 d’octubre:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Defensem els drets de la ciutadania”. Activitat
organitzada per l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català inicial. A càrrec de
de CAL, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitat del Servei d’Educació amb motiu de la Fira Denim Terrassa Shop-Art:
Tunejat de cotxes amb alumnes de 1r i 2n de batxillerat artístic de l’Institut Blanxart.
Aquesta activitat forma part de l’oferta de la Guia d’Activitats i Serveis Educatius
2014-2015. Tindrà lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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A les 11 h:
Activitat del Servei d’Educació amb motiu de la Fira Denim Terrassa Shop-Art:
Activitat de grafit: espai per exhibir la tècnica de pintura en esprai per part dels
alumnes i d’altres col·lectius ciutadans, adreçada a alumnes de 1r i 2n de batxillerat
artístic de l’Institut Blanxart. Aquesta activitat forma part de l’oferta de la Guia
d’Activitats i Serveis Educatius 2014-2015. Tindrà lloc al Parc dels Catalans.
A les 17 h:
Club de lectura “Fil per randa”: “... i a la tarda a cosir. La veu de les àvies”, a càrrec
de Marta González, a càrrec d’Helena Peña. Activitat organitzada pel Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a la seva seu (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”, activitat per a infants de 2 a 6
anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults que convida a conèixer els clàssics.
A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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