Agenda

Divendres, 10 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, presentarà el Pla de Millora de la
Zona Blava a Terrassa 2015. La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la roda de premsa de presentació
de la Marató de Donació de Sang a Terrassa, que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18
d’octubre, de 9 a 20 h, al Banc de Sang de la Mútua de Terrassa. A la roda de
premsa, que tindrà lloc a la Sala d’Actes de Mútua de Terrassa (c/ de Sant Antoni,
39, 1r pis), també intervindran el director territorial del Banc de Sang i Teixits a la
Catalunya Central i el Vallès Occidental, Ramon Salinas, i el president de
l’Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental. A l’acte també hi assistirà la
regidora de Salut, Josefina Soler.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Josefina
Soler, assistirà als actes de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, sota
el lema “Construïm una nova salut mental. Ara sí”. Els actes consistiran en la
presentació del documental “Àngels a Berlín”, de Ferran Llgostera, crònica del viatge
a Alemanya de l’Orquestra de la Bona Sort, grup musical format per persones amb
problemes de salut mental. Un cop finalitzat el documental, l’Orquestra de la Bona
Sort oferirà una actuació en directe. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i de membres de la Corporació
Local, presidirà l’acte de recepció de les persones participants a l’Assemblea de
ConBici, associació de grups d’entitats de promoció de la bicicleta d’arreu de l’Estat
espanyol. Aquesta assemblea, organitzada per l’entitat BiciTerrassa Club (BiTer), se
celebrarà el dia 11 d’octubre, per primer cop a Terrassa, i tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 17 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, visitarà la
“Caravana del Voluntariat”, iniciativa impulsada per la Coordinadora de Voluntariat
d’Entitats Terrassenques (COVET), per fomentar la pràctica del voluntariat entre la
ciutadania. La Caravana estarà instal·lada davant del Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistiran a la presentació del llibre
d’artista “Lo Clot”, a càrrec dels artistes Victòria Casals (alter ego de Joan Ignasi
Ros) i Ràdio Zurich. Es tracta d’una visió particular de l’infern de Dante Alighieri que
intenta recuperar la tècnica artesanal de confeccionar un “llibre d’artista”. La mostra
també comprèn una exposició de pintures i obra gràfica. L’acte tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, i el regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistiran al Sopar d’Inici de la temporada
2014 -2015 organitzat per l’Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca.
L’acte tindrà lloc al restaurant Cal Suso (av. de Béjar, 399).
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A llarg de la nit:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, visitarà la
2a edició del certamen Fashion & Dinner Friday, organitzat per l’Eix Comercial Sant
Pere. Es tracta d’una passarel·la de moda per acostar les tendències de la nova
temporada tardor – hivern, acompanyad d’actuacions musicals i d’un espai de
restauració a càrrec d’establiments d’hostaleria del barri de Sant Pere. La Fashion &
Dinner Friday tindrà lloc al carrer Ample, entre el Mercat del Triomf i el carrer de la
Independència.
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 16.30 h:
Octubre, mes de la gent gran: Xou, a càrrec del Grup de Xou de Ca n’Aurell. Activitat
organitzada per l’Associació de Gent Gran amb Empenta de les Arenes. Tindrà lloc
al Casal de Gent Gran de les Arenes (c/ de Matagalls, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes 1714”, activitat per a infants de
4 a 6 anys a càrrec de Roger Cònsul. 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).
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