Agenda

Dimarts, 11 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de la Cogullada, 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.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, inaugurarà l’exposició “Les
dones del moviment veïnal d’ahir i d’avui” i hi farà una visita guiada conjuntament
amb el president de la Federacio d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT),
Emiliano Martínez. L’exposició, emmarcada dins del programa d’activitats del Dia
Internacional de les Dones 2014, es podrà visitar fins al 17 de març al Mercat de la
Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a la Jornada d’Alcaldes per la Pau de Catalunya, que tindrà
lloc a Granollers. L’objectiu de la jornada és avançar en la coordinació de les
activitats que es duen a terme des de cadascun dels municipis adherits, així com
treballar en la construcció de la xarxa catalana d’Alcaldes per la Pau i, alhora, donar
projecció a la tasca que es desenvolupa des dels ajuntaments, en col·laboració amb
les entitats i la ciutadania. Aquesta iniciativa, coneguda com a “Mayors for Peace”,
Alcaldes per la Pau, va néixer l’any 1982 liderada pels alcaldes d’Hiroshima i
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Nagasaki, amb l’objectiu de crear una xarxa per a la prohibició de les armes nuclears
i a favor de la pau. Des del 25 de març del 2008, Terrassa és membre de la xarxa
Alcaldes per la Pau, organització formada per més de 3.000 ciutats de tot el món.
Més de 200 pobles i ciutats catalanes són membres d’aquesta xarxa internacional.
La jornada està organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Granollers,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, amb la
col·laboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de
Barcelona. L’acte tindrà lloc a la Sala Francesc Tarafa de Granollers (c/ del Corró,
47).
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, presidirà l’acte de
presentació del documental “Entrellaçades. Una mirada a l’associacionisme femení
de Terrassa”, realitzat per Marta Begué i Manel Macià. El documental repassa la
trajectòria dels grups de dones de Terrassa i la seva tasca per promoure els drets de
les dones i la igualtat de gènere a la ciutat. Aquest acte de reconeixement als grups
de dones de Terrassa, s’emmarca dins de la programació d’activitats del Dia
Internacional de les Dones 2014. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere,
9).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del matí:
“La música ens mou”: Activitat organitzada pel Servei d’Educació i l’Escola Municipal
de Música. Es tracta d’una proposta pedagògica per introduir l’alumnat de P-5 en el
món dels sons a través dels instruments musicals i les cançons. Hi haurà tres
sessions durant el matí: una a les 9.30 h amb alumnes de l’Escola Sala i Badrinas,
una a les 10.20 h amb alumnat de l’Escola Ramon y Cajal i una darrera a les 11.10 h
amb alumnes de l’Escola Airina i l’Escola FATIMA. Tindrà lloc a l’Escola Municipal de
Música (c/ de Miquel Vives, 2).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
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:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’Hora del conte: Activitat a càrrec de Teresa Martí per a infants a partir de 3 anys. A
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Club dels deures: Activitat per a infants de 8 a 12 anys. A la Sala Polivalent de la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Club dels deures: Espai Estudi + 15, per a joves a partir de 15 anys. A càrrec del
Districte Jove. A la Sala Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18.30 h:
Sessió de debat del Reglament de Participació Ciutadana: Al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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