Agenda

Dijous, 3 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al 1r Congrés Català de Pobresa
Energètica i participarà en l’acte d’adhesió de diverses institucions i entitats de
Catalunya a la Declaració institucional d’entitats i ens locals sobre la resposta a les
situacions de pobresa energètica. Aquesta declaració és fruit d’un treball
interadministratiu per tal de potenciar la vinculació política dels diferents agents per a
la construcció de noves estratègies de lluita contra la pobresa energètica. Aquest
congrés, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc
Armengol; el regidor de Serveis Socials, Noel Duque; i la regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares; està coorganitzat per l’Ajuntament de
Barcelona, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Sabadell, la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i
l’Associació Ecoserveis. El I Congrés de Pobresa Energètica se celebrarà dijous 3 i
divendres 4 de novembre, a la Fira de Sabadell (c/ de les Tres Creus, 202). i està
configurat com un espai de debat i reflexió entorn de la lluita contra la vulnerabilitat
energètica amb l'objectiu d'oferir solucions a problemes concrets. S'hi oferiran
diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn dels reptes, dilemes i taules
rodones que es presenten al voltant de la problemàtica de la lluita contra la pobresa
energètica.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició fotogràfica
“La vellesa del narcís”, col·lecció de retrats de l’artista Kati Riquelme presentada per
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l’Estudi Tigomigo i inspirada en el poema “La vejez de Narciso” del poeta xilè
Enrique Lihn. Kati Riquelme és una fotògrafa nascuda a Xile i establerta a Barcelona
especialista en tècniques fotogràfiques del segle XIX. L’exposició es podrà veure fins
al 26 de novembre a l’Espai La Galeria del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara,
340).
A les 19.25 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa,
Alfredo Vega, farà la cloenda de l’acte de lliurament dels premis SmartCAT
Challenge que tindrà lloc al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270). L'SmartCAT Challenge és una iniciativa de la
Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Servei d’Innovació de
l’Ajuntament de Terrassa, que potencia la creació de solucions innovadores per a
resoldre problemàtiques dels municipis catalans, tot connectant emprenedors,
desenvolupadors, organitzacions i experts tècnics que coneixen les necessitats de
cada indret.

ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió
dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia
mental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
De 16 a 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. A banda de la “Sala del procés tèxtil”, actualment es poden
visitar les següents mostres: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que
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fan referència a les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics. Gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent (1a
planta). “Nou univers: descobrint altres possibilitats”, és una mostra d’art tèxtil
contemporani de l’artista local Irene Pérez Gil, que es pot visitar a l’Espai Zero.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrrassa (CDMT): Fil per
randa. Club de lectura. “El Club de la calceta” de María Reimóndez Algaida, 2008.
En aquesta sessió del club es comentarà la segona part del llibre i el seu desenllaç.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 18 h:
Activitats de Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Conta-contes: “El
viatge”, a càrrec de Taleia Cultura. Dintre del cicle #Terrassarefugi. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Club de lectura que
convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal dels participants,
propiciant el diàleg i l’argumentació. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’hora del conte: Hora del conte. Activitat adreçada a infants a partir de quatre anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “La ciutat del fum” de Vicenç Villatoro, a càrrec
de David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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