Agenda

Dimecres, 2 de desembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la presentació del Joc
de Terrassa, joc de sobretaula creat per l’empresa T Connecta. La presentació tindrà
lloc al foyer del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en l’Acte d’homenatge als socis del Club Natació Terrassa que
compleixen 25 o 50 anys de pertinença a l’entitat i als esportistes internacionals
guardonats de les temporades 2013-2014 i 2014-2015. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de la Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Seguretat, Maruja Rambla, assistirà a la Jornada sobre municipi i
seguretat a Catalunya, adreçada a càrrecs electes del món local amb l’objectiu de
reconèixer el seu paper com a gestors polítics de la seguretat en l’escala més
pròxima a la ciutadania i de posar en valor el paper del món local en el sistema de
seguretat pública de Catalunya. Les jornades, organitzades per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, serviran també per presentar l’evolució de les línies mestres
del Govern en la política de seguretat i tractar els temes més destacats de l’àmbit
municipal, i les eines i els instruments de suport que el Departament d'Interior posa a
disposició dels càrrecs electes. La Jornada tindrà lloc a la seu de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ctra. C-17, Barcelona – Ripoll, km 13,5, Mollet del
Vallès).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Cicle “Europa a debat, des d’una mirada local”: “Com incideix el planejament en la
millora de l’eficàcia energètica i sostenibilitat de les ciutats”. Ponència inclosa com a
darrera sessió del cicle impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC),
a càrrec de personal de l’Ajuntament de Terrassa: Pere Montaña, director de l’Àrea
de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa; Albert Marín,
responsable d’Estratègia ICT i Smart City dels Serveis de Tecnologia i Sistemes
d’Informació de l’Ajuntament de Terrassa; i Pep Latorre, cap del Servei de Qualitat
Ambiental de l’Ajuntament de Terrassa. Aquests tres experts municipals compartiran
amb la resta de participants la visió del consistori d’incloure a la planificació visions
des d’angles diferents per tal de garantir la sostenibilitat de les ciutats. La FMC ha
convidat l’Ajuntament de Terrassa per parlar d’eficiència energètica i sostenibilitat i a
exposar la seva experiència per tancar un cicle que té com a objectiu promoure un
debat participatiu en relació a l’aplicació a escala local de les decisions que es
prenen a la Unió Europea i reflexionar sobre el treball a les administracions
municipals en relació als temes d’especial interès al conjunt de la Unió. L’acte tindrà
lloc a la seu de la FMC (c/ de Via Laietana, 33, 6è, Barcelona).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

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 de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’advent: cada dia una
sorpresa!”. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada sobre el Servei de Voluntariat
Europeu. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).

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

