Agenda

Dijous, 7 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de presentació de la nova
Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya, juntament amb el
director general de l’Agència Catalana de la Cooperació al Desenvolupament, Manel
Vila; el director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, Salvador
Gausa; la presidenta de la Coordinadora i responsables de projectes de la
cooperativa Alternativa 3, María Fernández; i el representant del segell de petits
productors SPP Global, Jerónimo Pruijn. L’acte, al que també assistirà el tinent
d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; i el
regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez; tindrà lloc a la seu
d’Alternativa 3 (ctra. de Castellar, 526).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones regidora de Salut, Eva Candela, es reunirà amb una
delegació de la Junta Directiva de l’Agrupació Escuderos Moteros MG, encapçalada
pel seu president, Francisco Javier Martínez. La delegació li presentarà a l’alcalde
els projectes de l’agrupació que dediquen la seva activitat a organitzar
esdeveniments solidaris per a diverses causes, com la col·laboració que porten a
terme amb l’Associació Síndrome de Phelan McDermid. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia.
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A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà l’acte institucional de
commemoració del Dia Internacional de les Dones 2019 i la cloenda del Congrés
Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH19. A l’acte intervindran també la regidora
de Polítiques de Gènere, Gracia García; i el regidor d’Universitats i Innovació, Adrián
Sánchez. L’acte inclourà la conferència “Superdones (re)inventant el món”, a càrrec
de la il·lustradora, escriptora i guionista Sandra Uve, i el lliurament del premi del
Concurs de Cartells del 8 de març; a més de les actuacions musicals de Lídia
Paloma i Pol Macià. L’acte, conduït per la periodista terrassenca Laura Contreras,
tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado;
acompanyat del director artístic de Barcelona Clàssic Concert, Joan Martínez Colás;
i de la soprano i pedagoga musical, membre de Barcelona Clàssic Concert, Laia
Camps; oferiran una roda de premsa per presentar la 4a edició del projecte d’art
comunitari Terrassa Street Art. Aquest projecte és una coproducció entre el servei de
Cultura de l’Ajuntament i Barcelona Clàssic Concert amb el propòsit d’utilitzar l’art
com a eina d’integració i cohesió social, i fomentar la vivència artística i la
participació. Terrassa Street Art compta amb la realització de tallers als diferents
barris de la ciutat en disciplines com el cant coral, les arts escèniques, la dansa i les
arts visuals i finalitzarà amb la producció d’un espectacle participatiu que se
celebrarà el proper 15 de març a l’Auditori Municipal. La roda de premsa de demà,
que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1),
finalitzarà amb un tastet de l’espectacle participatiu.
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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).
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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 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de creació de contes i còmics. A càrrec de
Johanna Rullo. Destinat a infants majors de 10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’aventura de llegir: Taller “Biografies en femení”. Amb motiu del Dia Internacional de
les Dones, per conèixer més sobre la història de les dones sovint no gaire coneguda.
Adreçat a infants de 9 a 13 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge: “Junior Beat”, procedents
d’alguns dels festivals membres de la Catalunya Film Festivals. Recomanat per a
infants de 4 de 16 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Un dia a la vida de la Blancaneus i Sant
Jordi”. A càrrec de Laura de Rueda. Destinat a infants a partir de 8 anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Xerrades per a pares i mares: “Gestió de l’estrés: Què podem fer-hi a casa?”. A
càrrec del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura del dijous: “La meva Cristina i altres contes”, de
Mercè Rodoreda. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
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