Agenda

Dimecres, 3 de desembre

AGENDA
A les 11 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, participarà en la roda de premsa de presentació
de la 2a Jornada de la Lliga Mundial Masculina de Waterpolo entre Espanya i Rússia
que se celebrarà el dimarts 9 de desembre a la piscina de 50 metres del Club
Natació Terrassa. A la roda de premsa també hi participarà el vicepresident de la
Reial Federació Espanyola de Natació, Pere Robert, el president del Club Natació
Terrassa, Jaume Àlvarez, el seleccionador Gabi Hernández, el jugador de la selecció
nacional i del Club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar, i el delegat de la Federació
Internacional de Natació, Lolo Ibern. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28).
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, participarà,
per delegació de l’alcalde, en la reunió del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès
Occidental que tractarà diferents propostes d’acord i farà seguiment dels temes que
es varen aprovar en la passada sessió de l’òrgan comarcal, celebrada el 2 de juliol.
En aquesta ocasió, el Consell d’alcaldes i alcaldesses comptarà amb la presència
del president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i del president
de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch. Entre els temes previstos que
es tractaran a la reunió destaca la presentació d’una proposta d’articulació de
prestació i continuïtat de serveis vinculats a les polítiques d’ocupació i promoció
econòmica de la comarca del Vallès Occidental i el seguiment del projecte “Boscos
del Vallès” (programa de prevenció d’incendis forestals i d’utilització de la biomassa
per a generació d’energia al Vallès Occidental) i d’aspectes relatius a l’Àrea Bàsica
Comarcal de Serveis Socials. La reunió tindrà lloc a la Sala de Plens del Consell
Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa).
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Els mitjans de comunicació podran accedir a la reunió del Consell d’alcaldes i
alcaldesses a l’inici de la sessió, a les 12 hores, per tal d’obtenir imatges. Un cop
acabada la reunió es farà l’atenció als mitjans de comunicació (aproximadament a
les 13 h).
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, participarà en la roda de premsa de presentació
de la III Copa del Món d’Esgrima Floret Júnior Masculí, organitzada pel Club
d’Esgrima Ciutat de Terrassa. A la roda de premsa també hi participaran el president
de la Federació Catalana d’Esgrima, Miquel Ojeda, i la presidenta del Club Esgrima
Ciutat de Terrassa, Marina Roncal. L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, i regidor
d’Educació, Manuel Pérez, participarà, per delegació de l’alcalde, en la III Jornada
del Projecte d’Innovació Pedagògica ARC, celebrada per l’Escola Cultura Pràctica.
L’acte es basarà en una valoració del projecte que l’Escola està portant a terme des
dels darrers tres anys. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Mostra del coneixement: “Pim, Pam... gol!!!”. Jornada sobre la física aplicada al món
del futbol. A la sessió es mostren sobretot conceptes de cinemàtica i dinàmica de
forma molt participativa. A càrrec d'en Víctor Grau de PhysicS!. Tindrà lloc a
Biblioteca de l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Abraçades”, activitat adreçada a infants de 2 a 3 anys, a càrrec
de Júlia Prunés. Hi haurà interpretació a la llengua de signes catalana. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada – Taller: “Els infants tenim drets”, a càrrec
d’Isabel Marquès, Síndica Municipal de Greuges. Xerrada i taller amb propostes per
treballar els Drets dels Infants. Activitat adreçada a infants a partir de vuit anys,
acompanyats dels pares i mares. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’Informàtica Bàsica: “Iniciació a l’ús de l’ordinador,
d’Internet i del correu electrònic”, a càrrec de Daniel Escofet. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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