Agenda

Dimecres, 14 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la conferència de la Fundació
Internacional Olof Palme, que amb el títol “Llibertat d’expressió i dret a la privacitat”
anirà a càrrec de Christopher Bryant, membre del Parlament Britànic pel Partit
Laborista. La conferència serà presentada per Anna Balletbò, presidenta de la
Fundació Internacional Olof Palme. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95). La Fundació Internacional Olof Palme és una
organització sense ànim de lucre creada el 1989 per retre tribut a la figura d’Olof
Palme, primer ministre de Suècia assassinat l’any 1986, i treballar a favor dels drets
humans, la pau, el desenvolupament sostenible i afavorir la solidaritat arreu del món.
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera,
assistiran a la representació solidària d’”Els Pastorets Musicals” de l’Escola Airina
que tindrà lloc a la Sala Crespi (c/ Major de Sant Pere, 59). La recaptació es
destinarà a Càritas Diocesana Terrassa, La Marató de TV3 i AIN (Ajuda Església
Necessitada) que treballa als camps de refugiats.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Mobilitat, Marc Armengol,
signarà, juntament amb el president de la Red de Ciudades por la Bicicleta i alcalde
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, l’adhesió al Conveni per a la implementació del
Biciregistre a Terrassa, en el marc de la pertinença a la Red de Ciudades por la
Bicicleta, de nivell estatal. El Biciregistre neix amb la voluntat d’impulsar una base de
dades compartida i única que funcioni com a registre estatal de bicicletes, amb el
suport de la Dirección General de Tráfico (DGT) i els ens locals adherits, que permeti
la identificació de les bicicletes amb els seus titulars minimitzant el risc de robatori de
les mateixes. Aquesta mesura també està recollida com un dels objectius del Pla de
Mobilitat Urbana de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 10.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert de Nadal de l’Escola
el Vallès que tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la presentació del número 31 de la
revista d’Història Terme “Les dones terrassenques (1900-1940). Una absència
vergonyant en el discurs historiogràfic local”, publicada pel Centre d’Estudis Històrics
de Terrassa, l’Arxiu Històric de Terrassa i l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.
L’acte tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental (c/ de Baldrich, 268) i inclourà la conferència “Un flashback a la indústria
terrassenca (1924-1930), a càrrec d’Ana Fernández Álvarez, doctora en Història de
l’Art.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'Emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
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SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “Jardí de contes”.
Taller de jardineria i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al
pati interior de la biblioteca, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
persones grans participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents
productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa
ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
avançat”, a càrrec de Mercè González. Tindrà lloc 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Fem adorns de Nadal!”. Activitat
adreçada a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa. Nivell avançat, a càrrec de Fina
Ginesta. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico: Caguem el Tió en família”, a càrrec de
Carme Martínez, Eva Marbà i Marcela Rubio. Adreçat a famílies amb infants fins a
tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18:15 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: #Terrassarefugi.
Conta-contes: “El viatge”, a càrrec de Taleia Cultura. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de poesia infantil: “La màgia de les paraules”, a
càrrec de Rocío Rubira. Activitat adreçada a infants de cinc a sis anys. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre: “Contents i enganyats. Aplec de relats”
de Toni Duró, a càrrec de Marta Gallart, professora de llengua i literatura catalana.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura LGTB. “Carol” de Patricia Highsmith, a
càrrec de Verònica Lafont. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Sons del Nadal: 8è cicle de nadales al carrer. “Coral Rossinyol de Terrassa.
Inauguració del Pessebre de l’Ateneu Terrassenc”, dirigit per Gerard Farreras i
Carles Llongueras. Tindrà lloc al passeig del Vapor Gran.
A les 19.30 h:
Activitats de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa: Inauguració de
l’exposició “Quotidianitats. Dues maneres de fer gravat”, a càrrec d’Ana Kirikashvili i
David Calle. L’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa té un conveni amb la
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Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, gràcies al qual artistes
d’aquesta facultat treballen al taller de gravat de l’Escola Municipal i esdevenen així
artistes residents El treball que presenten pertany al cicle estable d’exposicions d’art
i disseny que es fa a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa. Tindrà lloc a
l’Edifici Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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