Agenda

Divendres, 1 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet; acompanyats del director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC),
Eliseu Vilaclara; inauguraran demà l’Estació Meteorològica Automàtica (EMA) de
Terrassa, que dotarà d’informació meteorològica de qualitat a la ciutat i a la comarca
del Vallès Occidental. També assistiran a la inauguració el tinent d’alcalde de
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol, i el regidor de
Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez. El punt de trobada serà al
recinte dels dipòsits de Can Poal.
Finalitzada la inauguració, el conseller Calvet; acompanyat de l’alcalde i el tinent
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament; així com de la secretària de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà; i del gerent de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), Lluís Ridao; es desplaçarà a la riera de les Arenes (17.15 h) per
visitar les actuacions dutes a terme a les rieres de la ciutat.
En aquest punt (Pont d’Almeria, a l’alçada de l’avinguda del Vallès), es realitzarà una
atenció als mitjans de comunicació.
Posteriorment, l’alcalde Terrassa, acompanyat de portaveus dels Grups Municipals i
de membres de la Corporació Local, rebrà el conseller al Saló de Sessions de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16), on signarà el Llibre d’Honor de la Ciutat
de Terrassa. A continuació, l’alcalde, acompanyat del tinent d’alcalde Marc
Armengol, mantindrà una reunió a la seu d’Alcaldia amb el conseller de Territori i
Sostenibilitat.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat i vicepresident de la
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC, Amadeu Aguado, presidirà
l’assemblea anual ordinària de l'entitat que tindrà lloc a Sant Joan de Vilatorrada, al
Mas de Sant Joan. A l’assemblea està previst aprovar la memòria i balanç econòmic
de l'any 2018 i les darreres incorporacions de municipis i empreses, així com el
pressupost i el Pla d'Actuació per a l'exercici 2019. La XATIC és una associació
nascuda l’any 2006 que engloba un total de 34 municipis amb recursos de turisme
industrial amb l’objectiu d’unificar esforços per promoure aquesta forma de turisme,
tot generant una línia d’actuació comuna com a eina de projecció, atracció de
visitants i de creació d’activitat econòmica i cultural a l’entorn del Turisme Industrial.
A les 14.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, farà la lectura del manifest i la
cloenda del I Encuentro Mujeres, Innovación y Ciencia organitzat per l’Ajuntament de
Barakaldo i la Red Innpulso. En l’acte, en el que el regidor participarà representant la
copresidència de la ciutat de Terrassa de la Red Innpulso, també participaran Diana
Alonso, consellera tècnica i coordinadora de la Red Innpulso del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades; i Juan Carlos Abascal, alcalde d’Ermua i
copresident de la Red Innpulso. Aquesta trobada, que se celebrarà demà des de les
10 h al BIC Bizkaia Ezkerraldea de Barakaldo, té l’objectiu de sensibilitzar,
conscienciar i contribuir a la ruptura dels rols típicament masculins atribuït a les
activitats científicotècniques, i fomentar l’elecció de carreres científiques entre les
joves.
ALTRES ACTIVITATS
De 9.30 a 12 h:
Activitats de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa: Disseny_a_prop, activitat
de divulgació dels estudis de l’Escola a alumnat de 2n de batxillerat, preferentment
artístic o escènic. Tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa (Edifici
Vapor Universitari, c/ de Colom, 114).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Càpsula formativa "Aspectes
legals i fiscals de les persones empresàries autònomes". Sessió, de quatre hores de
durada, en què s’ensenyen els passos imprescindibles que cal saber per donar-se
d’alta com a empresària o empresari individual, i les gestions que cal realitzar, les
obligacions fiscals i de Seguretat Social. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor
Gran (c/ de Telers, 5, passadís B, 2n).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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:
El dia més curt: Projecció de curtmetratges: “Junior Beat”. Per a infants de sis a
dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Terrassa Street Art (1a sessió)”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Bau House: “Tertulàndia, per practicar idiomes mentre fas un beure”. Tindrà lloc al
Bau House (av. de Jacquard, 1).
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