Agenda

Divendres, 30 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà demà el Complex Funerari Municipal
(ctra. de Montcada, 779) amb motiu de la proximitat de la festivitat de Tots Sants.
Ballart anirà acompanyat del tinent d’alcalde de Servei Generals i Govern Obert,
Alfredo Vega, i de la resta de membres del consell d’administració de la Societat
Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa. L’alcalde farà un recorregut per les
instal·lacions en què es farà la tradicional encesa del pebeter del monument a les
víctimes de la riuada del 1962 i una ofrena floral als difunts al Temple
Multiconfessional. També es presentaran les activitats i serveis relacionats amb la
Diada de Tots Sants i es farà una visita comentada de l’exposició “L’art a les
làpides”, que es pot visitar fins al dia 1 de novembre.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de constitució del Clúster de la Biomassa de Catalunya. L’entitat,
formada per una trentena d’empreses del sector, està presidida per la companyia
Energrup Biorenovables SL, empresa allotjada al Qu4drant.0. En l’acte també hi
participaran Mercè Rius, directora general de l’ICAEN – Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya; Xavier Clopés, subdirector general de
Boscos de la Generalitat de Catalunya; i Joan Fornieles, president del Clúster de la
Biomassa de Catalunya i director general d’Energrup. L’acte de constitució del
Clúster de Biomassa de Catalunya, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; i el president del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, Ignasi Giménez; tindrà lloc a la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, oferirà demà divendres una roda de premsa per presentar la campanya
“Terrassa Cooperativa”, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa juntament amb la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. A l’acte, que tindrà lloc a la Sala
de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), participarà
també el director de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Guillem
Perdrix.
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al “Ball en línia per a tothom”
organitzat pel Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Llorenç, dins de les activitats
del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. L’acte tindrà lloc al Casal de Gent Gran de
Sant Llorenç (c/ de Montcau, 15).
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de la Castanyada
organitzada per l’Associació d’Amics i Amigues del Casal de la Gent Gran Anna
Murià, dins de les activitats del cicle Octubre, Mes de la Gent Gran. L’acte tindrà lloc
al Casal Anna Murià (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en l’acte de la 6a Promoció de Graduats en Direcció de Comerç
i Distribució, títol propi de la Universitat Autònoma de Barcelona impartit per l’Escola
Superior de Comerç i Distribució (ESCODI). L’acte, en el que també hi participaran el
director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Recasens, i
el vicerector de Relacions Institucionals de la UAB, Manel Sabés, tindrà lloc a la
Casa de Convalescència de Barcelona (c/ de Sant Antoni Maria i Claret, 171,
Barcelona).
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ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Activitats del Servei de Turisme: L’Ajuntament de Terrassa participa per primera
vegada a la Fira de Mostres de Girona. Terrassa participarà presencialment a la Fira
per promocionar la ruta “Un tastet pel patrimoni Industrial i Modernista”, així com les
visites guiades a la Masia Freixa i la Fira Modernista, que el proper 2016 celebrarà la
XIV edició. Terrassa serà present a la Fira de Mostres de Girona dins l’estand de la
Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona, on el públic disposarà de les
diferents ofertes turístiques de la província de Barcelona amb les marques Pirineus
Barcelona, Paisatges Barcelona, Costa Barcelona i Barcelona és molt més. La Fira
de Mostres de Girona se celebra del 28 d’octubre a l’1 de novembre , en horari de 10
a 20 hores
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Activa l’autoconeixement”. En aquest espai de
coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre consciència d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l'espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Castanyada a càrrec de l’Associació de Gent Gran
de la Maurina. Tindrà lloc al Casal de Gent Gran de la Maurina (c/ de Núria,
cantonada amb el c/ del Franc Comtat).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: La mainada al Museu: “La Castanyada”, activitat
per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Torre del Palau i Centre d’Interpretació de
la Vila Medieval de Terrassa (pl. de la Torre del Castell-Palau, 8).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La Mariacastanya”, taller per a infants de 8 a 12 anys. A
la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de mobilitat en bicicleta per la ciutat (sessió
teòrica). Amb la col·laboració de l’Associació BiciTerrassa Club. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil de Halloween, a càrrec de Mònica Bastida.
Activitat per a infants de 8 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 20 h:
Temporada d’Òpera i Ballet: “Gala de las estrellas”, en directe des de La Scala de
Milà. Amb motiu de la clausura de l’Exposició Universal de Milà 2015, estrelles de la
dansa de tot el món interpreten els més grans ballets clàssics: Carmen, Manon, El
Llac dels Cignes, Don Quixot... Conduïda per David Coleman amb l’orquestra i
companyia de dansa de La Scala, amb Svetlana Zakharova, Claudio
Coviello, Roberto Bolle i d’altres estrelles internacionals. Al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9).
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