Agenda

Divendres, 14 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Societat del
Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, es trobarà amb el rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Fossas. La trobada tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16) i, posteriorment, l’alcalde i el regidor
acompanyaran al rector en un recorregut pel Campus de la UPC a Terrassa en el
que coneixerà alguns exemples de l’activitat d’R+D. El recorregut s’iniciarà a la seu
d’INNOTEX Center - INTEXTER (c/ de Colom, 15, Edifici TR-7).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lliurarà el Premi al Millor Esportista 2013 i farà la
cloenda de la Nit de l’Esportista 2013, certamen organitzat anualment per
l’Ajuntament de Terrassa i el Diari de Terrassa amb l’objectiu de retre un homenatge
a l’esport terrassenc a través dels seus protagonistes. L’acte, al que també assistiran
el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez, i el regidor d’Esports,
Alfredo Vega, tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 1).
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 11 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, recollirà 20 menjadores i
20 caixes niu a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa (Campus Universitari
de Terrassa, Edifici Vapor Universitari, c/ de Colom, 114). Aquesta acció s’emmarca
en una proposta de col·laboració entre el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i el
Programa de Transició al Treball (PTT), concretament amb el curs d’auxiliar de
fusteria i instal·lació de mobles. A l’acte també assistirà el director del PTT, Fidel
Troya, i l’alumnat del curs. Els PTTs són Programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI) que ofereixen orientació i formació al col·lectiu de joves que no han
obtingut la titulació de l’ensenyament obligatori.
A les 17.30 h:
El regidor de Consum, José Manuel Jiménez, lliurarà els premis de la Gimcana del
Consum, acte emmarcat dins del programa d’activitats de la Quinzena del Consum,
coincidint amb el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, que se celebra el 15 de
març. En la Gimcana, que se celebrarà de 10 a 12 h en un recorregut per diferents
comerços del centre de la ciutat, participaran alumnes de 6è de primària de les
Escoles Francesc Aldea, Font de l’Alba i Les Arenes. El lliurament de premis, que
tindrà lloc a la plaça Vella, inclourà l’espectacle “Cassoles, olles i cançons” de la Cia
Carles Cuberes.
A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà,
per delegació de l’alcalde, al sopar de germanor celebrat amb caràcter anual amb
motiu de la festivitat de Sant Josep Obrer, patró dels fusters, organitzat pel Gremi de
Fusters, Ebenistes i Similars de Terrassa i Comarca. L’acte tindrà lloc al Restaurant
Imperial (ctra. de Matadepera, 66).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Mostra del Coneixement: “Els superherois no ho són tant”. Activitat per a 55 alumnes
de 4t d’ESO de l’Institut Montserrat Roig. En aquesta conferència s'analitza, amb els
conceptes de ciència estudiats a l’ESO i al batxillerat, la viabilitat d'algunes de les
accions d'aquests personatges. Poder volar, tenir força il·limitada, capacitat per a
tornar-se invisible, veure a través dels objectes... són alguns dels poders que
s'analitzen i es raona fins a on permeten les lleis de la física arribar. Temes
estudiats, com les lleis de Newton, cinemàtica, força de fregament, electricitat,
magnetisme... es repassen en aquesta conferència. L’activitat tindrà lloc a la
Biblioteca de l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
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).
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 17 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Inauguració de l’exposició “Dóna color als frescos de les
Esglésies de Sant Pere”. Exposició de dibuixos d’època medieval, fets per infants
d’entre 6 i 12 anys, que es podrà veure fins al 21 de març a la Biblioteca del Districte
5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “Pinocchio”, activitat en anglès adreçada a infants de 4
a 12 anys, a càrrec de Salt Idiomes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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A les 20 h:
Jazz a prop: Nit de blues a càrrec de Casas & Cumellas & Tòfol. El concert està
organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de
l’AV de Sant Pere Nord. Tindrà lloc al Centre Cívic President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
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