Agenda

Divendres, 24 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i president de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya (XATIC) farà la inauguració i la cloenda de l’Assemblea General de la
XATIC, que tindrà lloc al Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit (c/ del Molí,
29, Torrelavit). La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya - XATIC, és una
associació que agrupa l'oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya:
museus, centres d'interpretació, antigues fàbriques o mines d'arreu del territori
català. L'associació, amb seu a Terrassa, es va formar l'any 2006. Agrupa a dia
d'avui més de 25 localitats catalanes que tenen en comú un important i variat llegat
industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial del nostre país i, amb
ella, la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània. Té
per objectiu generar una línia d'actuació comuna com a eina de projecció, atracció
de visitants i creació d'activitat econòmica i cultural en l'entorn del turisme industrial.
A l’Assemblea també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat i vicepresident de la XATIC, Amadeu Aguado.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera, assistirà a la celebració del Carnestoltes del Club de la Gent Gran de
Ca n'Anglada, Grups Montserrat i Torre-sana, que tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Rua de Carnaval de la
Xarxa Educativa de Can Boada organitzada pels centres educatius adscrits a la
Xarxa Educativa de Can Boada (Escola Bressol Municipal Espígol, Escola Marià Galí
i Institut Nicolau Copèrnic). La sortida es farà des de l’Escola Bressol Municipal
Espígol (c/ dels Ceps, 3).
A les 17 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a les xerrades amb motiu del Dia
Mundial de les Malalties Rares que, sota el lema “Existeix una ajuda. Existeix un
futur”, tindran lloc a la seu de la patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6). Les ponències
aniran a càrrec de Daniel Grimberg, catedràtic de Genètica de la Universitat de
Barcelona; de Belén Zafra, presidenta de l’Associació Sanfilippo Barcelona; i de Fina
Ayllón, terapeuta i tècnica en medecines alternatives.
A les 17.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la conferència “Gent gran i
càncer”, a càrrec del catedràtic d’Oncologia Mèdica i president de la Fundació
FEFOC, Jordi Estapé, i de la doctora en psicologia i responsable de Psicooncologia
de la Fundació FEFOC, Tania Estapé. La conferència, organitzada per l’Associació
de Propietaris i Veïns de les Fonts, tindrà lloca al Casal Cívic de les Fonts (c/ de
Santa Teresa, 1).
A les 18.30 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Festa de Carnestoltes
de l’INSOC – Centre d’Esplai Guadalhorce, que tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde
Morera (pl. de Can Palet, 1), organitzat per l’INSOC i l’Associació de Veïns de
Guadalhorce.
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Compositors Catalans”, amb
Lali Vivas, Mercè Molero, Cristina Morales i Jordi Vilaprinyó al piano. El concert
forma part del XXX Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa, dins de la
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Temporada de Música de l’Auditori de Terrassa. El concert tindrà lloc a l’Auditori
Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Com vendre un congelador al Pol Nord,
habilitats comercials”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per a les empreses
i els seus equips. Activitat subvencionada per Foment de Terrassa; Generalitat de
Catalunya; Ministerio de Empleo y Seguridad Social; SOC - Servei d’Ocupació de
Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
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
l’associació Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. 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 14 h:
Activitat del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller pràctic: “Treballa el teu
projecte amb nosaltres”. Taller pràctic on les persones emprenedores podran
treballar de forma pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar
coneixement col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir
mes dificultats i testejar les seves idees de manera participativa. Tindrà lloc a l’Edifici
Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura 1416”, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat adreçada
a joves de dotze a setze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Carnestoltes”. Activitat adreçada per a
infants de sis a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Tocant de peus a terra”, a càrrec de Santi Rovira.
Activitat adreçada a infants de tres anys. El món està malalt , amb contes i cançons
ajudarem a què es trobi una mica millor. 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 en francès: “Et si c’était vrai...” de Marc Levy, a
càrrec de Xavi Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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