Agenda

Dimecres, 30 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de signatura de la Declaració
del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització, que subscriuran els
principals agents territorials del Vallès Occidental (ajuntaments, patronals, sindicats,
cambres de comerç i universitats). En aquesta declaració es recullen un seguit
d’accions necessàries per establir unes condicions objectives de reindustrialització
del territori, fonamental per a una sortida de la crisi. L’acte, al que també assistirà el
regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez, tindrà lloc a la Sala d’Actes del Rectorat
(Edifici A) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació de la junta directiva de
l’Associació Casal d’Amistat Català-Equatorià de Terrassa, encapçalada per la seva
presidenta, Maria de los Ángeles Claudio. La recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
assistirà a la presentació del nou patrocinador del Terrassa FC, que anirà a càrrec
del president de l’entitat esportiva, Jesús Fernàndez. L’acte tindrà lloc a la seu del
nou patrocinador (c/ del Duero, 4).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, visitarà les casetes de la Coordinadora d’Entitats Andaluses de Terrassa i
de la Federació de Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, FECAC, instal·lades al
recinte del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, amb motiu de la Fira
d’Abril.
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, i la directora general de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Ferran, faran l’obertura
de la jornada amb motiu del Dia Internacional de Sensibilització vers el Soroll, que se
celebra el 30 d’abril. La jornada està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa,
juntament amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat
Politècnica de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Graduats en
Telecomunicacions de Catalunya. La jornada tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de
Colom, 114) entre les 9.30 h i les 14 h.
A les 10.30 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, acompanyat de la cap d’Escoles Bressol de
l’Ajuntament de Terrassa, Antònia Sáez, oferirà una roda de premsa per detallar el
calendari i informar sobre el període de preinscripcions a l’oferta municipal i l’oferta
pública de les Escoles Bressol de la ciutat. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 15.30 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a la presentació de la 8a Aula d’Automatització i Robòtica, adreçada a alumnes de
batxillerat tecnològic. L’acte tindrà lloc a la Sala de Conferències de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (c/ de Colom, 1).
ALTRES ACTIVITATS
Del 30 d’abril al 5 de maig:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Propostes d’aproximació als clàssics”. Exposició
Setmana PAC: “Desitjos i pactes no desitjats”. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avaçat,
a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10 h i a les 11 h:
Contes per a petits jardiners: Activitat organitzada pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament adreçada a alumnes d’Escoles Bressol i P3. A les 10 h participaran a
l’activitat alumnes de l’Escola Bressol Municipal Moisès i a les 11 h ho faran alumnes
de l’Escola Delta. L’activitat tindrà lloc al Torrent de la Font d’en Sagrera del Parc de
Vallparadís.
A les 11 h:
Cicle de conferències de la universitat a l’empresa: “UPC: universitat emprenedora”,
a càrrec de Francesc Xavier Estaran, responsable de l’Àrea de Detecció
d’Oportunitats Tecnològiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Activitat
organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament i
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa. Tindrà lloc a la seu de l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 17.30 h:
Els dimecres en els Telers: Xerrada: “Actituds davant del conflicte”, a càrrec de Luci
Morera, tècnica de mediació de l’Ajuntament de Terrassa. Activitat organitzada pel
Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament. Al Complex Els Telers (c/ de
Sant Ildefons, 8),
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “L’hora del conte”. Story Time, sessió de contes en
anglès per a infants a partir de tres anys, a càrrec de Voluntaris Terrassa. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “L’hora del conte”. “Contes amb el Carles”, a càrrec
de Carles Alcoberro. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Xerrem: grups de conversa en català”. A càrrec de
l’Associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Xerrades de salut comunitària, cicle “Cerquem salut!”: “Dieta mediterrània”, a càrrec
d’Albert Guerrero, del CAP Terrassa Nord. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “Ofici de mares i pares”, a càrrec de Mercè Collell,
psicòloga i psicoanalista. Activitat organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Acosta’t a la lectura”. Club de lectura en anglès,
nivell avançat: “The remains of the day”, de Kazuo Ishiguro, a càrrec de Raúl Reyes.
Activitat organitzada per la BCT i Salt Idiomes. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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