Agenda

Divendres, 27 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, farà demà l’obertura de la jornada “Alcohol:
droga legal, debat social”, que es desenvoluparà entre les 9 i les 14 h al Vapor
Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114). La jornada, a la que també assistirà la
tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, i regidora de Salut, Eva
Candela, s’adreça principalment a professionals i també a la ciutadania en general, i
està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Salut i
Comunitat i de la comissió permanent del Pla Local de Drogues 2017-2020, sent la
primera organitzada en el marc d’aquest pla. La jornada abordarà el consum
d’alcohol entre el jovent des de diverses perspectives: salut, serveis socials,
associacions i entitats, mitjans de comunicació, espais d’oci i cossos de seguretat.
Per això s’han programat diverses ponències i un debat amb representants de tots
aquests agents i àmbits. Aquesta jornada serà la primera del Pla Local de Drogues
2017-2020, que a més de contemplar diferents eixos de treball i treballar en xarxa
entre diversos serveis municipals, entitats i agents de salut, preveu realitzar una
jornada anual de format i de temàtica diversos segons les línies de treball
prioritàries. El Pla consta d’una primera fase de diagnosi (fins a finals de 2018), i una
d’implementació (2019-2020).
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A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i representants de grups municipals; visitarà el tram
on s’han fet les obres d’estabilització dels marges de la Ronda de Ponent amb la
riera de Palau, entre l’avinguda de l’Abat Marcet i el pont del Ferrocarril. A l’acte
també assistiran representants de les associacions veïnals dels barris afectades per
les obres. Al final de la visita l’alcalde atendrà els mitjans que ho desitgin. El punt de
trobada serà davant del Casal de Gent Gran de Can Boada (c/ del Príncep de Viana,
s/n, cantonada amb Ronda de Ponent).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, es reunirà amb l’alcaldessa de Matadepera,
Mireia Solsona, per tractar temes d’interès per a ambdós municipis. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, rebrà els campions d’Espanya de Muaythai, representants egarencs del
Club Sant Jordi de Terrassa, Oriol Ferrer, campió en la categoria Juvenil (16-17
anys) i Javier Pinedo, camió en la categoria Competitiva (18-23 anys). Ambdós
esportistes van guanyar el campionat d’Espanya de Muaythai en les seves
respectives categories que es va celebrar del 9 a l’11 de març a Malgrat de Mar. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut,
Eva Candela, farà la cloenda de la jornada “Alcohol: droga legal, debat social”, que
es desenvoluparà entre les 9 i les 14 h al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de
Colom, 114). La jornada, adreçada principalment a professionals però també a la
ciutadania en general, l’organitza l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de
Salut i Comunitat i de la comissió permanent del Pla Local de Drogues 2017-2020, i
serà la primera organitzada en el marc d’aquest pla.
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A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’òpera barroca “Dido & Aeneas”, òpera barroca en
tres actes escrita l’any 1688 pel compositor anglès Henry Purcell. L’espectacle, dins
de la Temporada Terrassa Música Clàssica, anirà a càrrec del Cor Montserrat, dirigit
per Rosa Maria Ribera; amb les solistes Anna Alàs, mezzosoprano, i Maria Mateu,
soprano. L’acompanyament anirà a càrrec d’un conjunt orquestral de l’Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
Al llarg de la nit:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la inauguració de la 47a edició de la Feria de Abril, organitzat per la
Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya – FECAC. L’acte tindrà lloc al
Recinte Fòrum de Barcelona, al Parc del Fòrum (c/ de la Pau, 12, Barcelona), que
acollirà la Feria del 27 d’abril al 6 de maig.
ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Mòdul 7: “Normativa aplicable”. Bloc 1:
“La llei en el món digital”. El món digital també està subjecte a una normativa legal
que cal tenir present. Per començar, l'empresa ha de conèixer quines són les seves
obligacions quan al tractament de les dades proporcionades pels usuaris (tenint en
compte la nova LOPD), així com la normativa fiscal i mercantil (LSSI, tràmits
duaners, etc). Tindrà lloc a l’Aula 3 d’Informàtica de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
A càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Destinat a infants
d’11 i 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 17.30 h:
Als mercats es fa salut: L’hora del conte se’n va al mercat: contes saludables. Tindrà
lloc al Mercat Municipal de la Independència (Raval de Montserrat, 41).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Poésie”. A càrrec de Xavi
Rodríguez i Assun Herrero. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Terços. Destinat a infants d’11 i 12 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Sant Jordi a la BCT Xarxa: Concert “Sant Jordi Musical”. A càrrec de Motown Duo,
que interpretaran un repertori de cançons de tots els temps. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

