Agenda

Dimecres, 16 de gener

AGENDA
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa i vicepresident europeu del grup de treball de Ciutats
Intermèdies de CLGU (Ciutats i Governs Locals Units), Alfredo Vega, assistirà a
l’acte d’inauguració de la 2a edició de la Trobada Internacional “Think Europe:
Compromiso 2030”, que se celebra a la ciutat de Sòria els dies 16, 17 i 18 de gener,
amb el lema "Ciutats intermèdies, claus del desenvolupament". A les 12.45 h de
demà, l’alcalde també participarà a la taula rodona “Gobernanza global para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; i a les 17 h a la taula rodona
“El compromiso de Chefchaouen y la carta de Ciudades Intermedias: Pasos a
seguir”.
En aquesta ocasió, la trobada, a la que també assistirà el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, se centrarà en el paper que
juguen les ciutats intermèdies en la implementació de l'Agenda 2030 i la seva
contribució al desenvolupament, a través de 3 eixos: Diàlegs Agenda 2030, Cohesió
Social i Agendes Urbanes. L’objectiu és el de reforçar la xarxa de ciutats intermèdies
en el context del desenvolupament internacional. La Trobada Internacional “Think
Europe: Compromiso 2030” està organitzada per l’Ajuntament de Sòria, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies i el Fòrum CGLU (Ciutats i Governs Locals
Units) de Ciutats Intermèdies, del qual Terrassa n’exerceix la vicepresidència
europea.
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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 18 h:
L’hora del conte: “Contes de l’Univers”, a càrrec de Rosa Fité. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico - Hivern”, a càrrec d’Aida Arredondo, Marta
Mas i Isa Solsona. Per a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil 7-10: “El misteri dels llobarros”, a
càrrec d’Anna Cabeza. Per a infants de set a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de l’Arxiu Històric de Terrassa: Taula rodona: “Anarquisme i feminisme,
avui”, a càrrec d’Àngels Font. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu
Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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