Agenda

Dimecres, 8 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
presentarà en roda de premsa les activitats de la 14a edició de la Mostra de la
Diversitat Cultural, que se celebrarà del 17 al 19 de març al Recinte Firal de
Terrassa. A la roda de premsa també hi participarà José Antonio Carreño, membre
de la junta directiva de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa
(CECAT) en representació de les entitats que formen part de la Comissió
organitzadora de la Mostra de la Diversitat Cultural 2017. La programació de la
Mostra de la Diversitat Cultural 2017 combina elements com els jocs populars, el
ball, la música i la gastronomia, amb aspectes lúdics i culturals. La Comissió
organitzadora de la Mostra de la Diversitat Cultural 2017 està formada per
l’Ajuntament de Terrassa, l’Asociación Cultural Musulmana de Terrassa, l’Associació
Catalana de Residents Senegalesos, el Centro Aragonés de Terrassa, l’Asociación
Cultural de Castilla-La Mancha de Terrassa, el Centro Cultural Unión Extremeña de
Terrassa, el Centro Regional de Murcia de Sabadell, la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa, la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i
Tradicional Catalana de Terrassa, la Irmandade Galega O Noso Lar i la Unión
Cultural Latinoamericana de Terrassa. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, farà la cloenda de l’acte central del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, i participarà en el lliurament de premis del Concurs de
Cartells del 8 de Març. L’acte comptarà amb la taula rodona “Feminisme(s) en plural.
(De)construint mirades”. La taula rodona comptarà amb la participació de Rosa
Lázaro, professora i investigadora al Departament d’Antropologia Social de la
Universitat de Barcelona (UB), Fatima Aatar, antropòloga social i experta en
feminisme islàmic i islamofòbia de gènere, Pilar Díaz, directora de l'observatori de la
discapacitat física i presidenta de la Federació Francesc Layret COCEMFE
Barcelona, Vicent Canet, activista per la igualtat de gènere i pels drets de les
persones LGTBI+, Aurora Amador, Asociación de Feministas Gitanas por la
Diversidad (AFGD). L’acte també comptarà amb l’actuació de Pau Jover i Jana
Flotats, alumnes del Grau Professional de Piano del Conservatori de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a la Sala Joaquim Cardellach d’Amics de les Arts i Joventuts
Musicals (c/ del Teatre, 2).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, assistirà al 2n
Congrés de CCOO del Vallès Occidental i Catalunya Central que tindrà lloc al Teatre
Municipal La Sala (c/ de Cervantes, 126, Rubí).
A les 12 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, regidores i treballadores
municipals, participaran en una concentració de cinc minuts, convocada per
l’Ajuntament de Terrassa, davant del Raval de Montserrat i dels centres de treball
municipals, d’adhesió a la mobilització de dones a nivell mundial per protestar contra
el masclisme en totes les seves formes: la violència, la bretxa salarial, l’assetjament i
la discriminació laboral, entre d’altres, amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de les Dones 2017.
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la missa i al
posterior aperitiu amb motiu de la celebració del patró del cos de bombers, Sant
Joan de Déu, que tindrà lloc al Parc de Bombers de Terrassa (av. de Barcelona,
287).
A les 13.45 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, farà la cloenda, juntament amb Inma
Navazo, de la Direcció d’Atenció Primària de MútuaTerrassa, de la VII Jornada sobre
Violència de Gènere “Violència masclista en l’àmbit de l’adolescent”, organitzada per
MútuaTerrassa. L’acte tindrà lloc a l’Edifici docent de MútuaTerrassa (c/ de Sant
Antoni, 39).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació de “Terrassa a ritme de Jazz. Música & Gastronomia &
Turisme”, que inclou la 4a edició de les Jornades Gastronòmiques de Tapes i Menús
2017 “MenJazz”, organitzada pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca; la campanya de promoció “Celebra el Festival de Jazz menjant botifarra!”,
impulsada per la Unió de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i
Comarca; i la campanya de promoció turística & gastronómica “Cap de setmana a
ritme de Jazz”, organitzada pel Servei de Turisme i Promoció Exterior de
l’Ajuntament de Terrassa. L’acte, que també comptarà amb l’assistència del regidor
de Cultura, Jordi Flores, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 7 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60. Viure la natura:
“Sortides amb dinar de Sarró. Les Torrenteres del Montnegre SL C 102”, a càrrec del
Centre Excursionista de Terrassa CET, Club Muntanyenc i Excursionistes.cat. El lloc
de trobada serà el Servei de Promoció de la Gent Gran (c/ de Sant Ildefons, 8).
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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
societats limitades, o societats limitades de nova empresa, o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) per iniciar una
activitat econòmica. En els tallers es trobarà la informació necessària prèvia per a la
constitució de l'empresa en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a. Tindrà lloc a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria: “Planifica
el futur de la teva empresa”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per a
empreses i els seus equips. Activitat subvencionada per Foment de Terrassa,
Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 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 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).
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A les 11 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Visita guiada a l’Arxiu Històric de Terrassa:
“Amb veus de dones. La dona a la història de Terrassa. Diferents dones, diferents
feministes”, a càrrec de Joan Soler, director de l’Arxiu Històric de Terrassa i Maria
Josep Ariño, tècnica de l’Arxiu. Mostra de diferents documents, on les protagonistes
són les dones, des de l’any 958 fins als nostres dies. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de
Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria: “Planifica
la ruta de creixement de la teva empresa”. Accions gratuïtes de formació i
consultoria per a empreses i els seus equips. Activitat subvencionada per Foment de
Terrassa, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servei
d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 22 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Documental: “Shadow Girl” (Niña Sombra).
Autobiografia optimista i plena de vida d’un viatge commovedor cap a les
profunditats de la ceguesa. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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