Agenda

Dijous, 11 d’octubre
AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del matí:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela; i del regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez; assistirà a l’acte de
difusió, coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, organitzat per la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa (FOOT) i el Centre Universitari de la Visió (CUV) i inclourà la
presència d’una carpa a la plaça Vella on es faran revisions visuals a tothom qui
vulgui a càrrec d’estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. Per la
seva banda, l'Associació El món de prop instal·larà una altra carpa al costat de la del
CUV, a la mateixa plaça Vella, on organitzarà el taller Mira'm per a escolars de
primària. Mira'm és un projecte educatiu creat amb la finalitat de sensibilitzar la
societat davant la discapacitat visual i neix del convenciment que cal aportar
experiències noves on la discapacitat visual es presenti de manera lúdica i propera.
El projecte planteja diferents accions que busquen motivar la participació, el diàleg i
la reflexió de les persones, independentment de si tenen o no discapacitat visual.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, i el tinent d’alcalde Amadeu Aguado, oferiran
una audiència pública per exposar a la ciutadania les accions de govern més
rellevants i atendre les seves preguntes o peticions en matèria de Comerç, Cultura,
Turisme, Relacions Internacionals i Educació. Les audiències públiques
constitueixen un espai de participació i debat per a la ciutadania que vol implicar-se
més activament en la ciutat, i estan regulades pel reglament de participació
ciutadana. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55). L’assistència i participació a les sessions és oberta a tota la
ciutadania, amb inscripció prèvia a https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques.
Des d’aquesta pàgina es pot accedir a un formulari d’inscripció on s’ha de fer constar
el nom i el correu electrònic, indicar a quina sessió o sessions es vol assistir i
consignar les preguntes que es vulguin fer al membres del Govern.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a les persones assistents a la sessió de treball sobre l’estudi
elaborat per la Fundació Comerç Ciutadà en conveni amb la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona sobre els fluxes de
vianants/clients en els centres comercials urbans de les ciutats que són membres de
la Fundació. Aquest treball es complementa amb un estudi/anàlisi dels paràmetres
que identifiquen una zona de densitat comercial en el que estan treballant els serveis
de Comerç i de Cartografia de l’Ajuntament juntament amb TerrassaCentre i la
Generalitat de Catalunya. La sessió tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). Els mitjans gràfics i audiovisuals podran
prendre imatges a l’inici de la sessió.
A les 14 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, farà la cloenda de
l’Ecofòrum 2018 dedicat a “La nova governança de l’aigua” acompanyat del
president- delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona,
Valentí Junyent. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Universitari (c/ de
Colom, 114). Prèviament, serà el torn de Juan Martínez, professor de la UPC i
membre de la Taula de l’Aigua de Terrassa, que parlarà sobre la “Nova cultura de
l’aigua, per a què?”, i farà referència a la seva governança, els criteris de
sostenibilitat i transparència, el cicle de l’aigua o el canvi climàtic. Més tard, Narcís
Prat, catedràtic d’Ecologia de la UB, presentarà la ponència “La conca, un espai
compartit”, en la que farà al·lusió als problemes de subministrament, la contaminació
o els conflictes que genera. A continuació, Irene Corbella, cap de Salut Ambiental de
la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut del
Departament de Salut, parlarà sobre “L’aigua i les seves garanties sanitàries”. Abans
de la pausa del migdia, el director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa, Marc Cadevall, centrarà la seva intervenció sobre “La
remunicipalització de l’aigua a Terrassa, com ho hem fet?”. Seguidament, intervindrà
Eloi Badia, president de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública
(AMAP), que presentarà l’entitat i els seus objectius.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Llegir per crèixer: Taller Poesia i pictogrames. A càrrec de Judith Navarro, de La
Petita Companyia. Sessió per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de literatura infantil i juvenil per a adults. A càrrec de
Maribel Pascual. 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 dels dijous: “Els morts”, de James Joyce. A
càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “La perla de las Antillas”, a càrrec d’Indira Ferrer,
soprano; i Manuel Ruiz, piano. Recorregut panoràmic pel romanticisme en la cançó
cubana. Interpretaran peces de diferents gèneres de cançó: havaneres, guajires,
boleros, clau i cançó criolla, lied crioll i romances de sarsuela. Tindrà lloc a la Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 28).
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