Agenda

Divendres, 25 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte d’inauguració de les
instal·lacions IAM 3D HUB al Leitat Technological Center, juntament amb el
president del Leitat William Carnes; el cap de l’Àrea Indústria Connectada 4.0 de la
Secretaria General d’Indústria i Pime del Ministerio de Economia, Industria y
Competitividad, Luís M. Suárez; el secretari d’Empresa i Competitivitat del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio;
el president d’IAM 3D HUB, Ramon Pastor; i el vicepresident i director general del
Leitat, Joan Parra. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Manuel Giménez; i el regidor d’Universitat i
Innovació, Adrián Sánchez; inclourà una visita a les instal·lacions que actualment
conformen el nou IAM 3D HUB, primer Hub d’innovació digital d’Europa especialitzat
en fabricació additiva que té com a objectiu accelerar l’adopció i el desenvolupament
de les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D a Europa com una manera
alternativa de dissenyar, desenvolupar i fabricar nous productes i serveis
competitius. L’acte tindrà lloc al Leitat Technological Center (c/ de la Innovació, 2).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; participarà a l’acte d’inauguració de la 24a
edició de la reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria, acompanyat de Carles
Fontcuberta, gerent de l’àmbit de Servei Assistencial de MútuaTerrassa; Alfredo
Garcia, gerent del Consorci Sanitari de Terrassa; Abel Martínez, president del
Comitè Organitzador; i Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de
Pediatria. L’alcalde clourà l’acte, al que també assistirà la regidora de Salut, Eva
Candela, i que tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cultural Terrassa (rbla.
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d’Ègara, 340). Els dies 25 i 26 de maig se celebra a Terrassa la XXIV Reunió Anual
de la Societat Catalana de Pediatria. Aquesta reunió acollirà pediatres, cirurgians
pediàtrics, metges, i professionals de la infermeria i de la salut, relacionats amb la
infància. És una jornada de formació i actualització de coneixements, tècniques i
habilitats pràctiques sota el lema “La integració primària-hospital, fins on cal
arribar?”.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; de portaveus dels Grups
Municipals; i de representants de la Corporació Local; participarà en l’acte de
celebració del Dia d’Europa, consistent en un concert a càrrec de la Banda de
Terrassa, dirigida per Pol Pastor, que interpretarà un repertori de “Bandes Sonores
d’Europa” de pel·lícules i compositors d’origen europeu. L’acte està organitzat pel
Servei de Relacions Europees i Internacionals i tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg.
d’Ernest Lluch, 1). El concert s’inclou en les activitats de la iniciativa de la xarxa
Eurocities, anomenada “Cities4Europe” (“Ciutats per Europa”), amb l’objectiu
d’involucrar la ciutadania i enfortir les relacions entre aquesta i l’administració.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
presentarà el cartell de la Festa Major de Terrassa 2018. L’acompanyaran el director
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, Ramon Alemany, i la dissenyadora
del cartell, Alba Campillo, alumna del centre. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (raval de Montsrrat, 14-16).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la presentació de la propera producció dels Amics de l’Òpera i la Sarsuela
de Terrassa, “Aida”, de Giuseppe Verdi. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39, ptge. B).
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A les 18 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a la cloenda de les activitats esportives
extraescolars de l’Escola Serra de l’Obac (av. de Lacetània, 64).
A les 18 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà a l’acte de cloenda de la 33a
Setmana de Germanor de la La Llar Fundació dedicada al tema “Terrassa, ciutat del
cinema”. L’acte tindrà lloc a la residència La Llar Fundació (av. de l’Abat Marcet, 78).
A les 19.30 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte de lliurament de la
Medalla al mèrit ecumènic a mossèn Lluís Bonet i Armengol, acte organitzat per
l’associació Ecumènica Cristians per Terrassa. La medalla vol reconèixer la tasca
desenvolupada per mossèn Lluís Bonet al barri de Ca n’Anglada com a rector de la
parròquia catòlica de Sant Cristòfor i per les seves responsabilitats com a Vicari
Episcopal de Zona. L’acte tindrà lloc a l’auditori de l’Església Evangèlica Unida de
Terrassa (av. de Béjar, 299).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Xarxes de contactes”. L'objectiu serà
conèixer l'entorn, elaborar un pla de treball per a un networking efectiu, activar,
ampliar i cuidar la xarxa de contactes, eines i recursos. Tindrà lloc a 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).

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

A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tallers d’informàtica bàsica per a infants: “Com funciona
un ordinador?”. Adreçat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 17 h:
Activitats del Punt del Voluntariat de Terrassa: Cursos d’iniciació al voluntariat. A
càrrec de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Versarà sobre el significat, el
paper i el valor del voluntariat, els elements bàsics que defineixen la persona i l'acció
voluntària i s’aportarà informació i recursos pràctics per orientar-se a l'hora d'escollir
l'entitat on fer voluntariat. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
A les 17.30 h:
Als mercats es fa salut: Taller “L’aventura dels sentits a l’hora de menjar”. Tindrà lloc
al Mercat Municipal de Sant Pere (c/ de Francesc Salvans, 25 ).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “La dama de Vallparadís”, d’Antoni
López Massó, a càrrec de l’autor. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/
de Salmerón, 17 ).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cloenda de clubs de lectura infantil. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura en francès: “Bonjour tristesse”, de
Françoise Sagan, a càrrec de Xavier Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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