Agenda

Divendres, 15 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez; i del tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Marc Armengol; es reunirà
amb una delegació de la Junta Directiva del Gremi de Transports i Logística de
Catalunya, encapçalada pel seu president, Josep Daví, per parlar de temes d’interès
per al sector i de les activitats que desenvolupa el Gremi. La reunió tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació de l’Associació
Plataforma d’Afectats per Restriccions de Circulació (ASOCPARC) que es
presentarà a l’alcalde i li parlarà dels seus objectius. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Monserrat, 14-16).
A les 18.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, lliurarà el Premi Lluís Francino i Riera al Millor
Esportista 2018 i farà la cloenda de la Nit de l’Esportista 2018. L’acte, que tindrà lloc
al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), estarà conduït pel periodista David Marcet i
comptarà amb l’actuació de l’humorista-monologuista Tomás García. A l’acte també
assistirà la regidora d’Esports, Eva Candela; portaveus de Grups Municipals; i
membres de la Corporació Local. La Nit de l’Esportista 2018 és un certamen
organitzat anualment per l’Ajuntament de Terrassa i el Diari de Terrassa amb
l’objectiu de retre homenatge a l’esport terrassenc a través dels seus protagonistes.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
visitarà la 15a Mostra de la Diversitat Cultural de Terrassa que se celebra, del 15 al
17 de març, al Recinte Firal (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265).
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, participarà en l’acte de cloenda de la Setmana del Consum i en el
lliurament de premis de la Gimcana del Consum. L’acte, que comptarà amb
l’espectacle “Canta i balla”, a càrrec de Cia Jordi Tonietti, tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
concentració de suport al moviment global de protesta pel canvi climàtic convocada
per BiTer BiciTerrassa Club i Camí Escolar Terrassa. L’acte tindrà lloc al Raval de
Montserrat.
A les 18.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a l’Acte de Graduació
de la XXI Promoció de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC), apadrinat pel productor Francisco Ramos, que tindrà lloc al Paraninf de la
Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona).
A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’espectacle participatiu “L’aniversari”, obra de Joan
Martínez Colàs, cloenda del projecte Terrassa Street Art, 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 ha comptat 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 finalitza amb la producció d’aquest espectacle participatiu que tindrà
lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
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:
Cursos d’informàtica per a adults: Sessió “Parella TIC”. El projecte “Parella TIC” neix
de la necessitat d'aprenentatge de les tecnologies de la informació d'una gran part
de la població adulta de Terrassa. Aquest programa crea una vinculació entre dos
col·lectius molt diferents que, d'entrada, no tenen res en comú: els joves i els adults.
Són sessions individuals, on cada alumne disposa d'un professor que li ensenyarà
allò que li demani en relació a la utilització de les TIC. A càrrec de l’Institut
Investigador Blanxart. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 12 h:
Activa +60: Assajos oberts a l’Auditori Municipal. Obres de Mahler, Rott, Brahms,
Ferrari, Bach . Tindrà lloc al casal de la Gent Gran Anna Murià (c/ de Sant Ildefons,
8).
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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte en anglès – Story Time: “The very
hungry caterpillar”. A.càrrec de Salt Idiomes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Els picarols”. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Activem l’escola plural del segle XXI”, a
càrrec de la mestra i formadora en metodologia d’innovació pedagògica, Anna Rialp i
explicació del procés de preinscripció i matrícula del curs 2019-2020 a les famílies
interessades. Aquesta xerrada permetrà a la ciutadania conèixer les novetats que es
posaran en marxa amb l'objectiu de la millora de l'equitat. Adreçada principalment a
les famílies de P-3 i 1r d'ESO. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Terços: “Llegim poesia”. Per a infants
d’11 a 13 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rambla de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Dosos: “Hilda i el Trol”, de Luke Pearson.
Per a infants de 9 a 10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rambla de
Francesc Macià, 193).
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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A les 21.30 h:
Bau House: “Concert – sopar Versions 60-70”. Tindrà lloc al Bau House (av. de
Jacquard, 1).
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