Agenda

Divendres, 16 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; i del regidor de Serveis Socials,
Noel Duque; es reunirà amb el president de l’Assemblea Local de Creu Roja
Terrassa, Marià Gàllego; i amb la coordinadora local de l’entitat, Loli Bordes; que li
presentaran l’Informe d’Activitat 2015 de l’entitat. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat del director del CAET – Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa, Pep Pla; i de la coordinadora de la Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil de Terrassa, Marta Huguet; participarà en la roda de premsa de
presentació de la programació teatral del CAET per al primer semestre del 2017, una
programació de qualitat pensada per als públics diversos de la ciutat. L’acte, on
també es farà una valoració de la temporada de teatre 2016, comptarà amb un vídeo
de presentació de la nova temporada que inclourà la intervenció dels artistes
programats que comentaran i recomanaran les seves respectives obres. La
presentació tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado; i la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistiran a la Festa de
Nadal, fira de Nadal organitzada del 16 al 18 de desembre per l’associació Amics
Vapor Gran i Plaça Nova, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, que
tindrà lloc al Vapor Gran i a la Plaça Nova. La fira comptarà, entre d’altres activitats,
amb una zona infantil amb inflables, música i tallers, una zona gastronòmica amb
una gran varietat de “food trucks”, un “pop up market amb varietat de marques i
botigues de proximitat, o amb un tió de Nadal gegant.
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran i del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la
inauguració del Pessebre organitzat per l’Associació de Propietaris i Veïns de les
Fonts i La Llar de la Gent Gran de les Fonts. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic les
Fonts (c/ de Santa Teresa, 1).
A les 17.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, i
la regidora de Salut, Maruja Rambla, assistiran a la Festa de Nadal de l’Associació
Alba que comptarà amb un Concert de Nadales a càrrec de la Coral Lamardebé.
L’acte tindrà lloc al Claustre del Convent de Sant Francesc (pl. del Doctor Robert, 1).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte de lliurament de la 6a edició de les beques de
recerca a estudiants universitaris del Campus Terrassa 2016. La 6a edició de les
beques de recerca a estudiants universitaris està convocada pel Servei d’Innovació i
d’Universitat de l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de potenciar la recerca al
Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en
aquest camp. Es convoquen tres beques, una s’atorgarà a un treball en la categoria
de doctorat (per valor de 4.000 euros) i dues en la categoria de treballs de grau (per
valor de 2.000 euros). L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al
lliurament del Premi Drets Humans ICATER 2016, convocat pel la Comissió de Drets
Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa. L’acte comptarà amb el lliurament del
Premis Drets Humans a l’advocat Joaquim Badiella Tobella i a l’activista Josep Martí
Cardús, i amb el lliurament del Diploma del Torn d’Ofici al lletrat Joan Carles Querol
Allepuz. També hi haurà una conferència a càrrec del president de l’organització
Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i de la periodista Cristina Mas. L’acte tindrà lloc
a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 22.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de presentació del nou CD
“November Sky” de Luna Cohen Group que tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de
Tete Montoliu, (s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu CV”. En aquest
espai de coneixement es vol transmetre la importància del currículum vitae com a
eina imprescindible a l’hora de buscar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 fa cada
divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
terrassa.cat
Servei de Premsa
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: Grups de conversa en català. Nivell avançat, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. 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 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La “bededós” presenta... Novetats de Nadal!”.
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 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Per Nadal, la mainada al Museu: “Taller familiar:
fem mini tions”. Activitat adreçada a infants a partir de tres anys. Els infants han
d’anar acompanyats en tot moment d’una persona adulta. Tindrà lloc al Museu de
Terrassa – Casa Alegre Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Ca n’Anglada és un pessebre”. Taller
familiar per a infants a partir de quatre anys. Els menors de vuit anys han d’anar
acompanyats d’un adult. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada amb l’escriptor terrassenc Lluís Prats, mestre,
editor i autor de llibres infantils, juvenils i per a adults. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió: “Aprenem a utilitzar el mòbil”, a càrrec d’Arnau
Arcas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: Divendres al Vapor Universitari.
Conferència: “El Cicle de l’aigua: abastament i distribució, sanejament, tarifes,
reutilització i regeneració”, una activitat organitzada pel Col·legi i l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya i que comptarà amb la participació de diversos
ponents.
Podeu
consultar
el
programa
de
l’acte
a
http://governobert.terrassa.cat/aigua i a https://youtu.be/siNJqj2pMrI. L’acte
tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story time: “The Grinch who stole Christmas”, a càrrec de la
Companyia Homenots. Activitat adreçada a infants a partir de quatre a dotze anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa – BCT (pg. de les Lletres, 1).
A las 18 h:
Sons del Nadal: 8è cicle de nadales al carrer. “Tons i Sons Júnior”, dirigit per Geni
Ferreiro, Genis Sobrado i Carles Massó. Tindrà lloc a l’Atri de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Muntem i decorem l’arbre de Nadal”.
Activitat adreçada a infants de sis a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Mémories d’Hadrien” de Marguerite
Yourcenar, a càrrec de Xavi Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure Infantil: La Descomunal. El col·lectiu
Revolució Tèxtil vol fer-nos reflexionar sobre què hi ha darrera del consum i la
producció de roba en la 12a edició de La Descomunal, a través de diverses activitats
que ens faran qüestionar-nos d’on ve la roba que ens posem cada dia, quan costa
realment, o quin és el seu impacte ambiental. Tindrà lloc al Magneti Studio (c/ de
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Josep Trueta, 13). La Descomunal és una trobada bimensual per posar en comú
experiencies artístiques a la ciutat de Terrassa. La conovactòria neix el maig de
2014 com a iniciativa del BaumannLab, laboratori de creació jove del Servei de
Joventut i Lleure de l’Ajuntament de Terrassa que s’encarrega d’ajuntar el primer
grup d’artistes i muntar la primera trobada. Trobareu més informació a la pàgina
web: http://ladescomunal.wordpress.com.
A les 22 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Narradors de la Nit: “Histories per a un somriure”, a
càrrec de Vet aquí que... Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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