Agenda

Dimarts, 27 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat per regidora de Gent Gran, Eva
Candela; i del regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez; es reunirà amb una delegació
de la Junta Directiva de l’Associació El Llibre de la Vida, encapçalada pel seu
president, Jaume Sabaté. Aquesta entitat treballa per donar valor als records de les
persones portant a terme diverses activitats i tallers amb l’objectiu de difondre’ls i
procurar que no es perdin. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a l’acte de presentació de l’Observatori dels centres urbans de la Fundació
Comerç Ciutadà que tindrà lloc a la sala d’actes del Museu de Granollers (c/
d’Anselm Clavé, 40-42, Granollers).
A les 11 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la reunió amb el president de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero, que tindrà
lloc a la seu de la FEMP (c/ del Nuncio, 4, Madrid) per informar els responsables
locals de la reunió que el president de la FEMP mantindrà avui a les 17 h amb el
ministre d’Hisendia i Funció Pública, Cristòbal Montoro, per tractar, entre altres
qüestions, la reinversió del superàvit de les entitats locals.
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A les 16 h:
La regidora d’LGTBIQ, Gracia García, presidirà la sessió plenària de la Taula del
Pacte DASIG, on es presentaran els informes anuals del Pacte 2016 o 2017 amb
totes les accions dutes a terme al llarg dels darrers dos anys. L’acte tindrà lloc a
l’Aula Polivalent de l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada, 596). La sessió estarà oberta
als mitjans gràfics i audiovisuals al seu inici.
A les 16.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la roda de premsa de presentació de la 3a edició a Terrassa de la
Mostra de Col·leccionisme de Playmobil que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa
els dies 3 i 4 de març. A la roda de premsa també participaran Ignasi Puig, director
de la mostra i Xavi Linares, membre de la Junta Directiva de Terrassa Centre. L’acte
tindrà lloc a Abacus Terrassa (c/ de la Font Vella, 72).
A les 20 h:
El regidor de Mitjans Audiovisuals, Adrián Rodríguez, assistirà a la presentació del
llibre “Cáncer, contigo puedo” i del curtmetratge “Princesa Mastectomía”, d’Annabel
Arcos, i de la iniciativa solidària “La Mastectomía Sexy” del projecte Las Chutegirls,
una plataforma web d’ajuda al pacient oncològic i el seu entorn. A l’acte, que tindrà
lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9), participaran l’actor Sergi López i
Conxa Grau, que acompanyaran l’autora.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 i 11 h:
Activitats del Servei d’Educació: Miscel·lània de cultures: “Niti i el lleó”, conte songhai
de l’Àfrica. Espectacle per treballar la diversitat cultural amb una clara significació
pedagògica. Destinat a alumnes de 3r i 4t d’educació primària. Tindrà lloc al Teatre
Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura fácil, a càrrec de personal del Consorci
Sanitari de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10 h:
Acostat a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec del Consorci Sanitari de Terrassa.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.20 i 11.20 h:
Activitats del Servei d’Educació: “La música ens mou”, proposta pedagògica per
introduir l’alumnat en el món dels sons a través dels instruments musicals i les
cançons. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Música (pg. d’Ernest Lluch, s/n), on
participaran alumnes de P5 de l’Escola Antoni Ubach i de l’Escola Vedruna.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial, adreçat a
persones adultes. A càrrec de membres de les entitats CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
intermedi. A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell intermedi.
A càrrec de membres de les entitats CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de les entitats CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares: “Eines per créixer
lliures de prejudicis i discriminacions”, a càrrec del Servei de Ciutadania. Tindrà lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Concurs d’endevinalles, a càrrec de la BD5. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 5).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs sobre TIC “Presentacions genials”. A càrrec de
Juan Gemas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprèn a programar amb Scratch”, formació a càrrec de
Carles Trujillo. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Conferència “Sóc menor d’edat i vull viatjar a l’estranger”, a
càrrec de Víbria Intercultural. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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