Agenda

Dimarts, 10 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 9h30
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte d’obertura de la Jornada per
l’habitatge digne i contra la pobresa energètica, organitzada per l’Ajuntament de
Terrassa, que tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ Colom, 114). (veure convocatòria)

A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; rebrà la Placa d’Honor del
Consell d’Europa, que serà lliurada a l’Ajuntament de Terrassa com a reconeixement
a la tasca realitzada a favor de la construcció europea i de foment de l’ideal europeu.
Durant l’acte, que tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), l’alcalde també
lliurarà, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones
i regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, deu beques de pràctiques a l’estranger
adreçades a graduats en cicles formatius de Grau Superior de la ciutat, a més de 22
beques d’estudi per a estudiants de secundària, 15 per a estudiants de batxillerat i
dos premis a projectes educatius. (veure convocatòria).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 13.00 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
presentació de la instal·lació dels cinc nous contenidors d’oli de cuina usat que el
Consorci de Residus instal·larà a Terrassa, que tindrà lloc a la Plaça de l’Anònima.
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La presentació comptarà amb la presència del president del Consorci per a la Gestió
de Residus, Ricard Torralba, i la representació de l’empresa FUPAR, responsable
del servei de recollida. A l’acte també es farà una valoració d’aquest servei.

A les 18h
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, farà la cloenda de
la Jornada per l’habitatge digne i contra la pobresa energètica, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa, que tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ Colom, 114).

ALTRES ACTIVITATS

A les 9.30 h:
Terrassa Cooperativa: primera sessió de la formació “El finançament de les
empreses d’economia social i cooperativa”, a càrrec d’especialistes d’Aposta SCCL,
escola de cooperativisme. La sessió tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici Vapor
Gran (c/ Telers, 5 B). Més informació: http://www.terrassa.cat/terrassacooperativa

A les 9.30 h:
Cerquem Salut!: Caminada popular “la importància de l’exercici físic en el control de
la diabetis”, a càrrec de l’infermer de família del CAP Nord de Terrassa Albert
Guerrero i la infermera de família del CAP Can Bou de Castelldefels Lorena Villa. A
la Biblioteca del Districte 6 (rambla de Francesc Macià, 193).

A les 10 h:
Terrassa contra la violència masclista: taller “Les violències contra les dones i nenes
al món”, a càrrec d’Amàlia Fernández i Vanessa Gaibar, tècniques del servei de
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. A la Biblioteca del Districte 4 (c/
Infant Martí, 183).
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A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: taller d’animació mitjançant la tècnica stop motion a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ Germà Joaquim, 66).

A les 19 h:
Terrassa Cooperativa: projecció de la pel·lícula documental “Mai és tan fosc”, que fa
un recorregut pels 40 anys d’activisme del president de Justícia i Pau, Arcadi
Oliveres. Després de la projecció, els assistents podran participar en un col·loqui
obert sobre els valors del cooperativisme en què participarà el mateix Oliveres. Al
cinema Catalunya (c/ Sant Pere, 9). Activitat gratuita amb inscripció prèvia
Organitza: cooperativa Teixidors amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa.
Més informació: http://www.terrassa.cat/terrassacooperativa.
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