Agenda

Divendres, 3 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa i president de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
(ACTE), Jordi Ballart, presidirà el Comitè Executiu d’ACTE, que tindrà lloc al Museu
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). En el
Comitè Executiu també intervindrà el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i
Innovació, i president executiu d’ACTE, Amadeu Aguado. Aquest Comitè Executiu se
celebra prèviament a la trobada anual corresponent a la 22a Assemblea General
d’ACTE i té per objectiu l’alineació d’interessos entre els membres de l’Associació i
la identificació de línies de treball conjuntes i d’aliances potencials. L’acte estarà
obert als mitjans gràfics a l’inici.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa i president de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
(ACTE), Jordi Ballart, presidirà el Dinar Oficial que s’oferirà als membres d’ACTE
participants al Comitè Executiu i a la 22a Assemblea General a la Masia Freixa (pl.
de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 14.30 h:
L’alcalde de Terrassa i president de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
(ACTE), Jordi Ballart, presidirà i farà l’obertura de 22a l’Assemblea General d’ACTE,
que tindrà lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270). En l’Assemblea General també intervindrà el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació, i president executiu d’ACTE, Amadeu Aguado.
Aquesta trobada anual dels membres d’ACTE pretén arribar a compromisos viables
per part dels membres per garantir resultats dotats de contingut que permetin
desenvolupar de forma efectiva i col·laborativa un pla de treball cooperatiu. L’acte
estarà obert íntegrament als mitjans de comunicació.
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al 12è Sopar Solidari de l’Associació
Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), que tindrà lloc a l’Hotel Don Candido
(rambleta del Pare Alegre, 98). Aquest tradicional sopar solidari d’AVAN es fa
anualment amb l’objectiu de captar fons per al Casal Obert de l’Associació, que
ofereix activitats gratuïtes lúdiques, culturals o recreatives adreçades a qualsevol
persona afectada, directa o indirectament per una patologia neurològica. A l’acte
també hi assistiran el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar,
Manuel Pérez; la regidora de Salut, Josefina Soler; i altres membres de la
Corporació Local.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, farà l’acte de
presentació del cicle “Construïm la Pau”, que comptarà amb la conferència “La
violència no és la solució”, a càrrec de l’activista colombià, Diego Quiroga, membre
de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. L’acte, organitzat per
Terrassa Solidària, tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 19 h:
El regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez, assistirà a l’acte d’inauguració,
recepció i benedicció de la Font de les Monges, dins del programa d’actes de Festa
Major de Les Fonts, que tindrà lloc al Centre Cívic Torre Julià (c/ de Josep Mitats,
10, Sant Quirze del Vallès).
A les 19. 30 h
El regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez, assistirà a la Recepció Institucional,
amb motiu de la Festa Major de Les Fonts, que tindrà lloc al Centre Cívic Torre Julià
(c/ de Josep Mitats, 10, Sant Quirze del Vallès).
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ALTRES ACTIVITATS
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 18 h:
I Cicle de Cultura Medieval: “Fes l’escut de la teva família”, taller per a infants de 8 a
12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller per a infants: Juguem i llegim amb El Tatano”.
Activitat per a infants de 4 a 7 anys organitzada per la BCT i l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Districte Jove: Festa d’inauguració del curs 2014-15 al pati de la Casa Baumann (av.
de Jacquard, 1). Amb aquesta activitat, Districte Jove vol donar a conèixer la
programació d’activitats i recursos per a joves de l’Ajuntament de Terrassa. Per a
presentar els diferents espais i grups del Districte Jove, es passaran uns vídeos
promocionals realitzats pels mateixos usuaris. La festa inclourà exhibicions de
diferents grups participants en les activitats del Districte Jove, a més d’actuacions de
grups musicals i DJ’s de la ciutat. També hi haurà un espai de reflexió juvenil i un
espai multimèdia on els joves podran dir la seva a les xarxes socials.
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A les 20 h:
Activitats del BaumannLab: “La Descomunal”, trobada bimensual del BaumannLab
que, sota el lema “Connectant artistes, teixint cultura”, té com a objectiu posar en
comú experiències culturals i artístiques de joves de la ciutat. En aquesta ocasió se
centrarà en l’àmbit musical amb la presència de dinamitzadors musicals i altres
artistes de la ciutat: Alfons Ferran, Anna Fernández, Màrius Intente, La gola del llop,
Soul Vespa i Monsieur Cactus. Aquesta trobada de “La Descomunal” està
organitzada per Final de Trajecte, un projecte de periodisme cultural de proximitat de
la ciutat impulsat per gent jove. Tindrà lloc a l’Ateneu Candela (c/ de Sant Gaietà,
73).
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