Agenda

Dimarts, 8 de desembre

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de presentació dels 18 equips del
Sant Pere Nord CF de la temporada 2015-2016. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal
de Futbol de Sant Pere Nord (av. de Bèjar, cantonada av. del Vallès).

Dimecres, 9 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb una representació de l’empresa
Fabregasa, encapçalada pel seu gerent, José Antonio Ruiz García, per conèixer el
seu projecte solidari. La firma terrassenca ofereix un servei de reparació
d’electrodomèstics de categoria essencial (rentadora, frigorífic, caldera,...) i gratuït
dirigit a persones que no tenen recursos. A la reunió també hi assistiran el tinent
d’alcalde de Desenvolupament Econòmic i Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, i el
regidor de Serveis Socials, Noel Duque. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16)
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A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de portaveus municipals, oferirà
una recepció institucional a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè
Conesa, que signarà el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc
al Saló de Sessions del Consistori (Raval de Montserrat, 14-16).

A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc
Armengol, i portaveus municipals, visitaran la pineda de Vilardell (entre l’av. de
Madrid i la ctra. de Montcada), un dels indrets més afectats per la ventada del passat
9 de desembre de 2014. L’alcalde i la presidenta faran balanç de les actuacions
realitzades a Terrassa al llarg d’aquest any i les que queden pendents (vegeu
convocatòria). Tot seguit, es desplaçaran al Parc de Sant Jordi, on també
comprovaran les actuacions realitzades per recuperar l’espai després de les
destrosses que va causar-hi la ventada.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de lliurament de la cinquena
edició de les beques de recerca per a estudiants universitaris de Terrassa, convocat
pel Servei d’Universitat de l’Ajuntament. També hi assistiran el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitats, Amadeu Aguado, i
portaveus municipals. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament (Raval
de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora de Seguretat, Maruja Rambla, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
recollida del premi ‘Zero’ del Projecte Líder: Visió Zero Municipal, que reconeix a
aquells municipis de més de 100.000 habitants que han tingut zero víctimes mortals
per accidents de trànsit en un exercici, que en el cas de Terrassa correspon al 2011.
El lliurament se celebra en el marc de les II Jornadas sobre Mobilidad Urbana y
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Seguridad Vial, que se celebren els dies 9 i 10 de desembre a Madrid, promogudes
per les entitats Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad i el Foro
de la Movilidad Inteligente. L’acte tindrà lloc al Centro de Cibeles de l’Ajuntament de
Madrid (Plaza de Cibeles, 1).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial. 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).
De les 10 h a les 20 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La llumeneta de la Dd4: Vine i participa!” A la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: Taller “Calendari d’advent: Cada dia una
sorpresa!”. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre envelliment actiu: “Sumant vida als anys”.
Xerrades de salut comunitària a càrrec de professionals del Consorci Sanitari de
Terrassa. A càrrec de Carmen Cruces, infermera de família i comunitària del CAP
Nord, i Aitor Campos, infermer de família i comunitària del CAP Nord. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
L’hora del conte: “Ves què vols que t’expliqui ara!”, a càrrec de Rosa Fité. Activitat
recomanada per a infants a partir de 3 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).

A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec d’Alba Castillo, Carme Martínez,
Eva Fernández, Eva Marbà i Isabel Solsona. Nascuts per llegir és un projecte de
promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys. A la Biblioteca Centra – BCT (ps.
de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada d’Amnistia Internacional: “Contra vent i marea”.
A càrrec de Maria Camprovin, advocada Social especialista en dret migratori i
estrangeria. La xerrada acompanya la mostra d’Amnistia Internacional amb el mateix
nom, que es pot veure a la mateixa BD2 fins el 15 de desembre, que vol donar a
conèixer la realitat de les persones refugiades, exposant breument, tant la situació
personal de les persones que es veuen forçades a fugir dels seus països, com la
situació política que viuen els països emissors de persones refugiades. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada sobre el dol, “És Nadal... i tu no hi ets”. A càrrec
de Pilar Viciana. Xerrada adreçada als adults, especialment a famílies amb infants i
joves, per parlar de com tractar el dol en les dates de Nadal. A la Biblioteca Central
de Terrassa – BCT (ps. de Les Lletres, 1).
Del 9 al 19 de desembre:
Activitats de la BCT Xarxa: Mostra de llibres. “En la pell de l’altre”. Aquesta mostra
vol donar valor a la capacitat d'alguns autors com Eurípides i Medea, Sófocles i
Antígona, Tolstoi i Anna Karenina, Flaubert amb Madame Bovary, Yourcenar i
Adriano, Highsmith i Ripley de posar-se en la pell de l'altre sexe. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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Del 9 de desembre al 5 de gener:
Activitats de la BCT Xarxa: Mostra de llibres: “DIY, fes les teves pròpies joguines”.
Es pot veure a la Biblioteca de Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183) fins el 5 de gener.
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