Agenda

Divendres, 20 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb l’alcaldessa de Sant Quirze del
Vallès, Elisabeth Oliveras, per tractar temes comuns de territori d’ambdós municipis i
de serveis intermunicipals. La reunió tindrà lloc al Centre Cívic Torre Julià (c/ de
Josep Mitats, 10, Les Fonts – Sant Quirze del Vallès).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, participarà
en l’Acte Acadèmic de Graduació 2014-2015 dels alumnes de l’ETSEIAT. L’acte
tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el XXIII Sopar Solidari d’Oncolliga.
A l’acte també hi assistiran la tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les
Persones, Rosa Maria Ribera; la regidora de Salut, Maruja Rambla; i representants
dels Grups Municipals. L’acte, organitzat per la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda
Oncològica (Oncolliga), tindrà lloc al Restaurant Imperial (ctra. de Matadepera, 60).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, acompanyada de la
Síndica de Terrassa, Isabel Marquès, presidirà la commemoració del Dia Universal
dels Drets de la Infància, en el marc de la celebració de la Quinzena dels Drets
Humans a Terrassa. L’acte, organitzat per la Sindicatura de Greuges de Terrassa i
l’Ajuntament, consistirà en la presentació de l’espectacle “Quins drets tinc?”,
interpretat per l’alumnat del Batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Torre del Palau i
de l’Institut Viladecavalls. L’activitat, dirigida a alumnat de 5è i 6è de Primària, i 1r i
2n d’ESO, acompanyats per personal docent dels centres interessats, tindrà lloc al
Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
presentació de la campanya “Acaba’t el plat a casa”, impulsada pel Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Occidental, emmarcada en la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus, que se celebra del 21 al 29 de novembre. Aquesta iniciativa,
en la que participen 137 restaurants de la comarca, rep el suport dels ajuntaments
de la comarca i la col·laboració del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca, i del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, així com del
col·lectiu de restauradors Cuina Vallès i de la Diputació de Barcelona. L’acte tindrà
lloc al restaurant L’Alegria del Teatre (c/ de Gaudí, 15).
A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, saludarà les persones participants en la sessió “Viu el talent. Actualitza el
teu potencial per orientar millor la teva vida personal i professional”. La sessió, que
tindrà lloc de 9.30 a 13.30 h, s’adreça a persones en situació de recerca de feina
perquè puguin descobrir quin és el seu talent per poder desenvolupar les seves
capacitats i enfocar un projecte professional mitjançant el mètode Lego Serious Play,
una eina innovadora de detecció i desenvolupament del talent. El tinent d’alcalde
coneixerà també aquesta metodologia de la mà de professionals del Servei
d’Ocupació. Tindrà lloc al Campus Professional de Vallparadís (c/ de Badalona, 1B).
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A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la inauguració del XII Congrés d’Àrbitres
Nacional de Billar que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de
Can Palet, 1).
A les 19 h:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, i regidora d’Educació,
Rosa Maria Ribera, presentarà el Concert de Santa Cecília, patrona dels Músics,
dins del Cicle de Concerts de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa. El concert anirà a càrrec d’alumnes que s’han graduat el curs anterior
obtenint un Premi o una Menció d’Honor. Durant l’acte, que tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1), es lliuraran els Premis i les Mencions d’Honor del
Conservatori de Terrassa del curs 2013-2014.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de lliurament de premis del
XII Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana i del VI Concurs de
Narracions Curtes Soler i Palet. Ambdós premis estan impulsats pel Servei de
Cultura de l’Ajuntament, en col·laboració amb Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
en el cas de l’Agustí Bartra, i de l’Ateneu Terrassenc, en el cas del Concurs del Soler
i Palet. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
Els mitjans interessats podran entrevistar el guanyador/a del Premi Ciutat de
Terrassa Agustí Bartra de Poesia a les 18 h, a la mateixa Biblioteca Central de
Terrassa.
A les 20.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la representació de
teatre contra la violència masclista de l’obra “En pie”, a càrrec del grup de teatre
Dona Cançó. L’acte, organitzat pel Casal de la Dona en el marc de la campanya
Terrassa contra la violència masclista 2015, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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ALTRES ACTIVITATS
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar amb motiu del Dia Mundial de la Infància:
“El món natural de la Maria”. La Biblioteca del Districte 2 és membre del Grup de
Biblioteques Associades a la Unesco des de l'any 2003. Enguany se celebra el 70è
aniversari de la fundació de la UNESCO, i en el marc de la Setmana Unesco a
Catalunya, que se celebra entre el 16 i el 21 de novembre, les més de 40
biblioteques associades, hi participen amb xerrades, exposicions i tallers per a tota la
família. La BD2 ha preparat una activitat familiar, amb la col·laboració de l'il·lustrador
terrassenc Kim Amate, per conèixer la vida de la naturalista i exploradora del segle
XVII Maria Sibylla Merian, que va travessar tot un oceà per aprendre més sobre els
insectes i les plantes tropicals, sempre amb l'ajuda d'un llapis i un quadern. L’activitat
tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
2n Circuit de Música Moderna: Concert de pop atmosfèric amb el grup Caseta.
Organitzat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació
de Veïns de la Maurina. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
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