Agenda

Dissabte, 8 de desembre

ALTRES ACTIVITATS

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 9 de desembre

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 18 h:
Temporada Municipal d’Arts Escèniques a Terrassa: Espectacle “El molinot màgic”,
de la companyia Engruna Teatre, dins la programació familiar de La Xarxa de
Terrassa i el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. Tindrà lloc al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2).
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Dilluns, 10 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde, Alfredo Vega, oferirà un contacte amb els mitjans de comunicació amb
motiu de la posada en funcionament de l’entitat pública empresarial Taigua, Aigua
Municipal de Terrassa, que a partir de dilluns s’encarregarà de la gestió del servei de
subministrament d’aigua a Terrassa. El contacte es farà a l’exterior de les oficines, a
la cantonada del carrer de Societat amb el carrer del Nord. Posteriorment, l’alcalde,
acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i de
membres del Consell d’Administració de Taigua, visitarà les instal·lacions. Els
mitjans gràfics podran prendre imatges a l’inici de la visita, a la recepció de les
oficines. La visita a la resta de les instal·lacions serà a porta tancada.

A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, es reunirà amb una delegació de
l’associació de Sanfilippo Barcelona, encapçalada per la seva cofundadora i
secretària, Belen Zafra, que presentaran a l’alcalde els nous projectes de l’entitat. La
reunió tindrà lloc a la seu d’alcaldia (Raval de Montserrat, 14).

A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega assistirà a l’acte institucional commemoratiu del
Dia dels Drets Humans, que se celebrarà a la plaça dels Drets Humans. A l’acte
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assistiran el regidor de Drets Humans, Adrián Sánchez, portaveus de Grups
Municipals i altres membres del Consistori, a més de la Síndica Municipal de
Greuges, Isabel Marqués, i representants de les entitats defensores dels drets
humans de la ciutat. L’acte inclourà una lectura de poemes i una peça teatral a
càrrec d’alumnes d’Arts Escèniques dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls i del
CEM. Coincidint amb aquest acte, s’estrenarà el lema Terrassa, ciutat de drets i la
seva imatge.

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller: “Recerca de feina 2.0 amb linkedin”. Acció
formativa per proporcionar les eines i recursos necessaris per augmentar
l’autonomia i l’eficiència en la recerca de feina. Tindrà lloc a d’edifici Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’iniciació a la informàtica i Internet. A càrrec de
Ferran Munill, estudiant en pràctiques. Acció formativa per a iniciar-se en el món de
les TIC. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A partir de les 16.30 h:
Terrassa, ciutat de drets: Amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans tindran lloc diferents actes: “Drets humans, per molts anys!”, a
les 16.30 h, a la plaça de Can Roca; i l’espectacle familiar “Drets humans... al
carrer!”, a les 18 h, a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 17 h:
Diàlegs en comunitat: Cine fòrum “Ático sin ascensor”, a càrrec del Servei de Gent
Gran de l’Ajuntament de Terrassa. Es projectarà al Cinema Catalunya (c/ de Sant
Pere, 9).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Música per las més menuts”, a càrrec d’Elsa Téllez, mestre de
música de l’Escola Airina. Adreçat a infants d’1 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

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

