Agenda

Divendres, 17 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i el president de la Fundació Antiga Caixa
Terrassa, Ignasi Cusidó, signaran el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i la Fundació Antiga Caixa Terrassa per a la concertació de les actuacions
municipals de suport al finançament de la programació cultural. Aquest conveni té
com a finalitat donar viabilitat i vehicular les aportacions de la Generalitat de
Catalunya per al Pla Nacional de Dansa i el Pla Nacional de Circ cap a l’entitat que
gestiona el Centre Cultural. L’acte, al que també assistirà el regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Elena
Dinarès, assistirà a la inauguració de l’exposició “A prop de... Bridget Riley”, de
l’artista local Rat Soriano, organitzada, dins del projecte educatiu “Un tastet
contemporani”, pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i les escoles
bressol municipals Coloraines, La Casona i Vallparadís. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado; i de representants dels Grups Municipals; assistirà a la presentació de la
placa commemorativa a Ramon Cortès i Casanovas, artista pintor local que va viure
de l’art de la pintura, sobretot de l’encàrrec de retrats, així com de la docència
artística. Aquest acte s’emmarca dins de la sèrie de plaques d’homenatge a
persones d’especial vàlua i significació per a la nostra ciutat. La placa es podrà
veure al Raval de Montserrat, 6. A continuació, s’oferirà una visita al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, on el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran,
comentarà l’obra del pintor.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a l’acte d’inauguració del Saló BTravel, antic Saló Internacional de Turisme de Catalunya, que se celebrarà del 17 al
19 d’abril al Recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, Palau 8, av. de la Reina Maria
Cristina, s/n, Barcelona. El Servei de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa serà
present al Saló B-Travel els dies 17, 18 i 19 d’abril a través de la Gerència de la
Diputació de Barcelona, on disposarà d’un espai específic a l’estand de l’Agència
Catalana de Turisme. En aquesta ocasió es donarà a conèixer l’oferta turística de la
ciutat de Terrassa, les visites guiades (concretament la ruta turística “Un Tastet pel
modernisme terrassenc”) i la Fira Modernista 2015. També es donaran a conèixer
els atractius turístics de la nostra comarca. Pel que fa a la promoció de la Fira
Modernista, s’ha programat l’actuació dels Gegantons Modernistes, el diumenge dia
19 d’abril.
A les 20.45 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
Sopar Solidari en benefici d’Amics de FUNDASE – Bolívia, ONG que des de
Terrassa recapta els ajuts i subvencions per poder sufragar la major part dels
projecte i actuacions de FUNDASE a El Alto (Bolívia). L’acte tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 i a les 11 h:
Mostra del Coneixement: “Genètica al CatLab”. Com a complement de les matèries
curriculars dels alumnes de batxillerat científic, professionals del Campus Universitari
de Salut MútuaTerrassa explicaran casos reals d’investigació en el camp de la
genètica i l’evolució i situació actual d’aquest camp d’investigació. Desprès de la
conferència es visitaran les instal·lacions del CatLab, un dels laboratoris d’Anàlisis
Clíniques més grans d’Espanya, resultat de la unificació dels laboratoris del Consorci
Sanitari i de Mútua Terrassa. L’acte tindrà lloc al CatLab – Parc Logístic de Salut
(Vial de Sant Jordi, s/n, Polígon Industrial Can Mitjans, Viladevalls).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Càpsula formativa:
“L’autònom/a: aspectes legals”. Formació destinada a conèixer les passes
imprescindibles que cal saber per donar-se d’alta com a empresari o empresària
individual. També s’explicarà quines gestions cal realitzar, així com les obligacions
fiscals i de seguretat social. Les persones que assisteixin a la càpsula podran
disposar de posterior assessorament personalitzat per treballar la seva idea de
negoci de manera gratuïta. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels
Telers 5, passadís B, 2a planta).
A les 9.30 i a les 11.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Venim d’un silenci”: Espectacle teatral sobre la
negra nit del franquisme, quaranta anys presidits per la repressió, l’exili, la por i el
silenci, però també per la lluita antifeixista, a partir d’escenes teatrals, música,
poemes i cançons (període 1939-1975). Adreçat a alumnes d’ESO i Batxillerat de 10
escoles de la ciutat. A càrrec del Grup Teatral Catorzedabril. Tindrà lloc al Teatre
Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...”. Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat per a
joves de 12 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Programa THAO de Salut Infantil: Taller de nutrició: “Alimentació i salut”, a càrrec de
Begoña Fernández, sòcia del Banc del Temps de Terrassa, mestra i màster en
nutrició. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Entrevistes del sagristà amb els
ministres ordenats a la Catedral Basílica de Terrassa”, a càrrec de l’autor. Dins del
cicle “Trobades a la terrassa”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
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