Agenda

Divendres, 30 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
assistirà a l’acte de signatura entre l’Ajuntament de Terrassa i la Cruyff Foundation
que es farà al Pavelló de la Mar Bella de Barcelona (av. del Litoral, 86-96). El
conveni contempla la instal·lació de gespa artificial i el condicionament de la Pista
Poliesportiva de Can Tusell per convertir-la en el Cruyff Courts Xavi Hernández i
obrir aquest espai perquè tots els infants del barri en puguin fer ús. La Cruyff
Foundation té més de 180 cruyff courts arreu del món.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinent d’alcalde de l’Àrea de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria; del regidor de Neteja i
Manteniment Urbà, Pedro Domínguez; i de la regidora de Medi Ambient i
Sostenibilitat, Eva Herrero; presentarà als mitjans de comunicació els nous camions
de recollida lateral de residus sòlids urbans. L’acte tindrà lloc al Parc dels Catalans
amb el c/ del Doctor Cabanes.
A les 15.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Educació, Manuel
Pérez; de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero; i de la regidora
del Districte 4, Josefina Soler; assistirà a l’acte d’inauguració de l’Hort de l’Associació
de Pares i Mares de l’Escola Ponent, fet en un terreny de titularitat municipal annex a
l’Escola dins del Programa d’Horts Urbans “Conreant Terrassa”, impulsat pel Servei
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a
l’hort situat davant de l’Escola Ponent (c/ de Palet i Barba, 189).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
participarà en el lliurament de premis dins de l’acte de trobada de la cloenda dels
Jocs Esportius Escolars de Secundària, organitzats pel Consell Esportiu del Vallès
Occidental de Terrassa. L’acte tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 19 h:
L’alcalde Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de Gènere,
Almudena Almagro, i de membres de la Corporació Municipal, presidirà l’acte
d’homenatge que la Comissió 8 de març de Terrassa farà a l’activista feminista i
defensora dels drets de les dones a la ciutat, Araceli Ramírez. L’acte tindrà lloc al
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 11 h:
La regidora de Salut, Josefina Soler, presentarà la campanya “Entorn Sense Fum” a
equipaments esportius municipals i biblioteques. Aquesta campanya és una
ampliació d’una altra pionera a l’Estat, endegada l’any 2010, que va consistir en una
acció de sensibilització sobre la importància d’avançar cap a l’objectiu que cada
vegada siguin més els espais d’ús col·lectiu lliures de fum. La presentació es fa
coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. Tindrà lloc
davant de la porta del Pavelló Poliesportiu de la Zona Esportiva Municipal de Can
Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 11 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a l’acte
“Tastem el Cafè Terrassa!”, inclòs dins de les activitats del Mes del Comerç Just.
Durant l’activitat, s’ensenyaran noves receptes elaborades amb productes provinents
del comerç just. L’acte tindrà lloc al Mercat de la Independència (Raval de
Montserrat, 41).
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A les 19 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo,
assistirà, per delegació de l’alcalde, a la Diada de l’Enginyer, organitzada per
l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (pl. de Willy
Brandt, 11-14).
A les 19.30 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, al lliurament de la Medalla de Reconeixement al Mèrit Ecumènic al pastor
Benjamí Planes, president del Consell Evangèlic de Catalunya, pel seu treball
constant i compromès en favor de la comunió entre totes les esglésies. Benjamí
Planes ha estat promotor dels treballs de la Institució Bíblica Evangèlica de
Catalunya que té per objectiu posar el text bíblic en català a l’abast del poble. L’acte,
impulsat per l’entitat Cristians per Terrassa tindrà lloc a l’auditori de l’Església
Evangèlica Unida (av. de Béjar, 299).
A les 19.30 h:
La regidora del Districte 6, Teresa Casals, assistirà a la lectura del Pregó de Festa
Major, a càrrec de l’entitat Amics d’en Ferran, de la Festa Major de les Arenes.
L’acte tindrà lloc al balcó de l’edifici de l’AV de les Arenes, Can Montllor i la Grípia (c/
de Joan XXIII, 44-46).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Tercer dels tres
tallers en què els alumnes treballaran l’argot, amb el vocabulari i les variacions que
el jovent fa servir per poder comunicar-se amb altres joves de forma fluida. Activitat
adreçada a 30 alumnes de l’Escola El Cim. A l’Escola El Cim (c/ de Frederic Soler,
22).
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 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 17.15 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Mary Poppins”. A càrrec de Meryem
Mohadi. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Divendres de novetats”. Presentació de les darreres
novetats de llibres infantils i juvenils arribats a la BD&. A la Sala Infantil de la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil, per a infants de 8 a 10 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès, a càrrec de Javier Rodríguez. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
6è Cicle Sons Clàssics: “Banda Sons”, concert a càrrec de la Banda de Terrassa,
dirigida per Xavier Casademunt. Activitat organitzada pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament amb la col·laboració d’Amics del Parc de Sant Jordi i l’AV de Ca
n’Aurell. A l’Era de la Masia Freixa del Parc de Sant Jordi (pl. de Freixa i Argemí,
s/n).
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