Agenda

Dimecres, 18 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà la visita d’Esther Notario, directora de la
revista Donna 10, magazine dedicat a la dona, mensual i gratuït, de Terrassa i
Matadepera. La reunió, que té com a objectiu la presentació d’aquesta publicació a
l’alcalde, tindrà lloc a la Seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a l’acte commemoratiu dels 10
anys de compromís de qualitat turística SICTED 2005-2015 i rebrà el distintiu
SICTED 2014 atorgat a l’Oficina de Turisme de Terrassa. El SICTED (Sistema
Integral de Qualitat Turística en Destinacions) és una metodologia de treball que
cerca la millora de la qualitat turística en empreses i serveis turístics per tal
d’aconseguir una qualitat global en la destinació. Durant l’acte, es farà un
reconeixement al prop del centenar d'empreses i serveis turístics que han estat en el
projecte des del seu inici, així com a les quatre destinacions turístiques pioneres a la
província en implantar el SICTED. També es lliuraran els distintius SICTED obtinguts
durant la implantació de 2014 a les prop de 500 empreses i serveis turístics de les
12 destinacions turístiques que actualment formen part del projecte. L’acte està
organitzat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.
Tindrà lloc a la Casa Llotja de Mar (pg. d’Isabel II, 1, Barcelona).
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A les 11 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, participarà en l’acte de
presentació del Pla de Sostenibilitat del Parc Vallès i de la campanya que porta per
títol “I tu, promets o et compromets?”, que té com a objectiu conscienciar de la
importància de separar correctament els residus i del valor que aquests poden
arribar a tenir a partir d’un correcte procés de reciclatge. Aquesta acció-concurs,
tindrà lloc el pròxim 21 de febrer a les 16 h al Parc Vallès. L’acte de presentació del
Pla de Sostenibilitat tindrà lloc al Parc Vallès (av. del Tèxtil, s/n).
A les 12 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, presidirà la roda de premsa de presentació
de la Temporada de Música de l’Auditori Municipal de febrer a juny del 2015. La roda
de premsa també comptarà amb la presència de Quim Tèrmens, director de
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48; Jesús Silvestre, director de l’Escola Municipal
de Música – Conservatori de Terrassa; la pianista Mònica Lao, representant del Cicle
“Les Cambres de l’Auditori”; i Carles Llongueras, president de Terrassa Ciutat Coral.
L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 12 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, assistirà a l’acte d’intercanvi de l’Escola Mare
de Déu del Carme amb la Detroit Country Day School. En l’acte hi participaran 13
alumnes dels Carmelitans de 1r de Batxillertat i 13 alumnes de Detroit, High School.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de l’Orbital 40: Formació per a la innovació. Taller: “Innovació, estratègia i
xarxes”, a càrrec de Pere Losantos, consultor de la UOC i professor de la UPC en
l’àrea d’innovació i emprenedoria. Tindrà lloc a la Sala d’Actes del Quadrant.0 (c/
dels Telers 5, passadís B, 2a planta, Edifici Vapor Gran). Activitat organitzada per
Orbital 40 i la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelonatech.
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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:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat per a
joves de 12 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Mes de la Pau: Taller: “Joc dels drets humans, a càrrec de Núria Sanahuja. Activitat
per a infants de 8 a 12 anys organitzada pel Servei de Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament de Terrassa, el Servei de Cultura municipal i la Xarxa Civil d’Unesco
Catalunya. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Història viatgera”, a càrrec de Sandra
Rossi. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Trenca els
hàbits negatius i assoleix els teus objectius”, a càrrec de Jordi Pagès i Carles
Guillamón, de Troposmind. A al Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20.30 h:
XXXVIII Carnestoltes de Terrassa: Dimecres de cendra. Enterrament de Sa Majestat
Eskupido i sardinada popular. Amb la col·laboració dels grups de cultura popular de
Terrassa. Espectacle de foc. Al Parc de Vallparadís, davant del Castell Cartoixa.
Activitat organitzada per la Confraria Mascarada.
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