Agenda

Divendres, 13 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; rebrà una delegació de la junta directiva d’Amics de les Arts i Joventuts
Musicals, entitat organitzadora del Festival de Jazz de Terrassa, que li presentaran
la 35a edició d’aquest certamen, que se celebrarà del 3 al 20 de març del 2016.
L’acte tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, encendrà els llums de la façana de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 1416) amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. Algun dels edificis més emblemàtics
de les ciutats participants d’arreu del món és escollit anualment per il·luminar-lo amb
llum de color blau durant la vigília de la celebració, simbologia que s’utilitza arreu del
món per representar la unió de tothom en la lluita contra la diabetis. Aquesta acció la
promou l’Associació de Diabètics de Catalunya i compta amb el suport del Servei de
Salut i Comunitat de l’Ajuntament. El Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra
anualment el 14 de novembre, és un dia oficial de la salut mundial de les Nacions
Unides que reuneix milions de persones de més de 160 països.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, presidirà, per delegació de
l’alcalde, l’acte de lliurament del III Concurs de relats curts contra la Violència
Masclista, que també comptarà amb l’assistència de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera. L’acte, organitzat per Ediciones
Hades amb la col·laboració de la regidoria de Polítiques de Gènere dins dels actes
de la campanya Terrassa contra la Violència Masclista 2015, tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Terrassa Cooperativa: Assessorament individualitzat d’orientació financera. A càrrec
de Joana Gómez, directora de la Fundació SEIRA. Aquesta sessió s’emmarca en la
campanya “Terrassa Cooperativa”, un seguit d’activitats portades a terme pel Servei
d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament, conjuntament amb la Federació
de Cooperatives de Treball, per informar i fomentar entre la ciutadania els
avantatges i potencialitats d’aquestes formes d’activitat econòmica. L’acte tindrà lloc
a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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 11 h:
Activitats del Servei d’Educació: Assaig obert amb l’OCT48. Activitat adreçada a
alumnes d’educació primària, que assistiran a una part de l’assaig general de
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, que realitza el divendres previ al concert. El
projecte combina explicacions de les músiques que l’orquestra tocarà realitzades
pels mateixos músics, l’audició de fragments de les obres del concert i un torn obert
als alumnes, tant per fer preguntes al presentador, com als membres de l’orquestra.
Hi participaran 264 alumnes de 6 escoles de la ciutat. L’acte tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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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:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil: “Els Culdolla”, de Roald Dahl.
Activitat per a infants a partir de 8 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. Story Time: “Going on a bear hunt”, a
càrrec de Salt Idiomes. Per a infants de 4 a 12 anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
2n Circuit de Música Moderna: Concert de De la Carmela, duet format per Daniel
Felices, guitarrista, compositor i cantant del grup D’Callaos i Queralt Lahoz, vocalista
i compositora de Pokas Luzes, cantaora en la companyia flamenca Els Mulero i
vocalista a la banda llatina Hits the town. Amb la col·laboració de l’INSOC Centre
d’Esplai Guadalhorce. Tindrà lloc a l’INSOC Centre d’Esplai Guadalhorce (c/ de
Guadalhorce, 2).
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