Agenda

Divendres, 14 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
del president de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero; oferirà
demà divendres una roda de premsa per presentar la 18a Mitja Marató Ciutat de
Terrassa i el seu corresponent cartell. La roda de premsa tindrà lloc a les 12 h a la
sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa. La 18a Mitja Marató Ciutat de Terrassa
i la 12a Cursa Santi Centelles tindran lloc el proper 22 de gener, organitzades per
l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de
Terrassa.
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; del regidor d’Esports, Dani Nart;
de portaveus de Grups Municipals; i de membres de la Corporació Local; participarà
en l’acte de presentació dels jugadors i jugadores de Terrassa de Divisió d’Honor i
de la Lliga BBVA Hockey Plus. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rambla
d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Del 12 al 15 d’octubre:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les persones, Rosa Maria Ribera,
viatjarà a Bogotà (Colòmbia) acompanyada de tècnics municipals per participar al
cinquè Congrés de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que se celebra a la ciutat
colombiana del 12 al 15 d’octubre. En aquesta edició, i sota el lema “Veus locals per
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a un món millor” hi participaran prop de 3.000 representants polítics de ciutats
d’arreu del món. Entre elles, Barcelona, Badalona, Granollers o Terrassa així com la
Diputació de Barcelona. A la trobada, es debatran els principals aspectes, prioritats i
reptes de futur que els governs locals i regionals hauran d’afrontar a més de
revitalitzar el moviment municipalista internacional i enfortir aquesta xarxa global
mitjançant l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge mutu. D’altra banda, la cimera
també servirà per escollir la nova presidència de la CGLU i la renovació de la
direcció d’aquest organisme.
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la V Jornada Saludable: “Prevenir el
càncer amb dieta i activitat física”, organitzada pel Servei d’Oncologia Mèdica i la
Unitat de Medicina de l’Esport del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del
Consorci Sanitari de Terrassa. La Jornada, adreçada a la ciutadania i professionals
assistencials que tinguin relació directa amb l’esport, la nutrició i el càncer, tindrà lloc
a la Sala Auditori del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (rbla.
d’Ègara, 270).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
inauguració de l’exposició “Apropant distàncies. Un projecte de ciutat, redescobrint la
riera de les Arenes”, a càrrec d’alumnes de l’European Postgraduate Masters in
Urbanism de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Terrassa. L’exposició es podrà veure a la seu del Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa (c/ de Pantà, 20, planta baixa).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició fotogràfica
“El Sindicat Agrícola o Celler Corporatiu de Terrassa”, organitzada per la Fundació
Privada Terrassenca Sant Galderic conjuntament amb la Fundació Arxiu Tobella.
Aquesta exposició mostra la tasca que portava a terme l’Antic Sindicat Agrícola o
Celler Cooperatiu. La progressiva reducció de les activitats agrícoles de Terrassa
durant l’últim terç del segle XX va conduir a la inactivitat de la Cooperativa Agrícola.
Afortunadament, va ser possible salvar l’entitat mitjançant la seva transformació en
Serveis Terrassencs de Sant Isidre que ha mantingut, des de l’any 1995, una
important tasca solidària en col·laboració amb diferents entitats benèfiques de la
nostra ciutat. L’exposició es podrà veure a l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa, 2)
del 14 al 29 d’octubre.
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A les 19.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte de
celebració del 6è aniversari del Consell Interreligiós de Terrassa “La misericòrdia a
les nostres confessions. Concepte i praxi”. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta...” Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Salut i Comunitat: Cicle de narracions per la salut mental a
les biblioteques de Terrassa. Es tracta d’un projecte creat per Salut Mental de
Catalunya que utilitza la narració oral per ajudar, a grans i a petits, a entendre que és
la salut mental. Amb la col·laboració de Salut Mental Terrassa. Tindrà lloc a la Sala
Infantil de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Els picarols”. Activitat adreçada a infants de
vuit a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió de presentació del club de lectura infantil 8-10, a
càrrec del personal de la biblioteca. Activitat destinada a infants de vuit a deu anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Fuig, bèstia!”, a càrrec de Mon Mas. Sessió de narració oral
creada dintre del projecte Narracions per a la salut. Adaptació lliure d’un conte de
Paulina Vergés anomenat “Sa Dragonera”. Activitat adreçada a infants a partir de
tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil. Enxanetes: “Coses que agraden a en
Jakob Jakob” de Eugènia Cruto Lledó. Activitat adreçada a infants de set a vuit anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Cicle de conferències: “Terrassa 2050: diagnosi, planejament i gestió de barris en un
context de canvi socioambiental”: Conferència: “Els papers del fang. Com la Riuada
de 1962 va transformar Terrassa”, a càrrec de Joan Soler, director de l’Arxiu Històric
de Terrassa. En el marc del Màster d'Estudis Territorials i de la Població (METIP),
organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona
en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa. El treball consisteix a desenvolupar
propostes i projectes urbanístics per a diferents barris terrassencs amb l'horitzó de
l'any 2050 sota condicions de canvi climàtic i canvis sociodemogràfics. Entrada lliure.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 22.30 h:
Temporada de Música Moderna: Concert a càrrec de León Benavente. Tindrà lloc a
la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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