Agenda

Dimecres, 15 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb el nou president del Centre
Tecnològic Leitat, Jordi William Carnes. A la trobada assistiran també el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
president sortint de l’entitat, Eusebi Cima. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16)
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, presidirà el Plenari del Consell de la Formació Professional de
Terrassa on es presentarà l’Informe Anual del Consell de la Formació Professional
de l’any 2016 i el Pla de Treball per a l’any 2017. Durant la reunió plenària també es
revisarà el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de la Formació
Professional de Terrassa i es presentarà l’estudi “Diagnosi de l’FP Terrassa 2017”
encarregat pel Consell de la Formació Professional i el Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa a l’Observatori de la Fundació BCN Formació Professional.
La reunió tindrà lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores, participarà en l’acte d’obertura del 36è Festival de Jazz de Terrassa, que
tindrà lloc del 15 de març al 2 d’abril, organitzat pel Club de Jazz d’Amics de les Arts
i Joventuts Musicals. El concert inaugural tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de
Tete Montoliu, 14) i anirà a càrrec de Laura Simó que presentarà el seu nou treball
discogràfic “Afterglow”.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, farà l’obertura del 16è Concurs
d’aprenents de fuster de Catalunya que tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art i
Disseny de Terrassa (Edifici Vapor Universitari, c/ de Colom, 114). El Concurs
l’organitza el Gremi de la Fusta de la patronal Cecot amb motiu del patró del Gremi,
Sant Josep.
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, i regidor de
Consum, Miquel Sàmper, assistirà a la representació de l’espectacle de titelles “La
Botigueta”, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores.
L’espectacle, que es podrà veure al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), forma part
dels actes de la Setmana del Consum i anirà a càrrec de la companyia Tanaka
Teatre. L’obra s’adreça a alumnes de 3r i 4t de primària de diverses escoles de la
ciutat.
A les 19 h:
La regidora de Turisme, Rosa Maria Ribera, participarà en el lliurament de premis
del III Concurs d’Instagram #VDR2017 (Vallès Drac Race). Terrassa Turisme
@terrassaturisme i el Centre Excursionista de Terrassa @ceterrassa van organitzar
el III Concurs d’Instagram de la cursa de muntanya Vallès Drac Race
@vallesdracrace del passat 19 de febrer, pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
Al Concurs es van presentar un total de 122 fotografies. L’acte, al que també
assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado, tindrà lloc al Centre Excursionista de Terrassa (c/ de Sant Llorenç, 10).
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A les 20 h:
La regidora de Polítiques de Gènere i d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la
xerrada “Purplewashing: el feminisme contra les dones”, a càrrec de Brigitte Vasallo,
escriptora, periodista, mediadora intercultural, activista de les relacions sexeafectives alternatives i feminista. L’acte, dins de les activitats del Dia Internacional de
les Dones, també comptarà amb la presència de Najoua Mesbahi, formadora,
educadora, integradora social i feminista musulmana. Tindrà lloc al Casal de la Dona
(c/ de Galileu, 119), organitzada per LGTB Terrassa.
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
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 de l’Escola Municipal de Persones Adultes : “Demostració gratuïta. Stencil i
Tècniques Decoratives”. Tindrà lloc a l’Escola Municipal La llar (pl. de Rosa Puig, 1).
A les 10 h:
Activa el +60: “Un viatge segur”, a càrrec de l’Associació de Municipis per la Mobilitat
i el Transport Urbà (AMTU) i el Servei Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de
Terrassa. Curs amb sessions teòriques i pràctiques que vol oferir els coneixements i
les eines necessàries perquè la gent gran pugui guanyar en autonomia i seguretat
aprenent a viatjar en transport públic de manera confortable i segura. En aquest curs
s'imparteixen accions formatives on es treballen diferents àmbits temàtics, fent
especial èmfasi en l'autonomia i la seguretat de les persones grans. Tindrà lloc al
Servei de Promoció de la Gent Gran (c/ de Sant Ildefons, 8).
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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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Collage de records”.
Tercera sessió del Projecte de dinamització creativa amb usuaris de la Unitat de
Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Els objectius
d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions interpersonals i
l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb materials tèxtils. D’altra
banda es busca una presa de consciència per part d’aquests malalts de les seves
capacitats per aprendre i crear alhora que es dóna a conèixer el CDMT com a recurs
públic i cultural del qual podran gaudir en el futur. L’activitat té una durada de vuit
hores en total i consisteix en què cada participant plasmi el record d’una experiència
positiva present o passada en un treball plàstic elaborat amb materials tèxtils. En la
tercera sessió els participants treballen en el seu tapís creatiu. L’activitat està dirigida
per l’artista visual Irene Pérez Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de
Salmerón, 25).
A les 16 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Visita guiada a l’Arxiu Històric de Terrassa, a
càrrec de professionals del Museu. Mostraran la documentació que explica la història
de les dones a la ciutat, sigui quina sigui la seva condició social. Activitat organitzada
pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet. 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).
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A les 15 h:
Activitats del Servei de Consum: “Taller de consum responsable”, amb motiu de la
Setmana del Consum. Tindrà lloc a l’Escola de la Llar (pl. de Rosa Puig, 1).
A les 16 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria:
“Neuromàrqueting: posa’t a la ment del client”. 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 18 h:
Cerquem Salut!: Xerrada: “Ansietat, estrès i qualitat de vida”, a càrrec d’Albert
Guerrero, psicòleg clínic, infermer de família i comunitària del Cap Nord i l’Ignacio
Núñez, psicòleg clínic de la Institució CIMED. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, a càrrec de Carme Martínez, Eva Marbà i
Marcela Rubio. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Tocant de peus a terra”, a càrrec de Santi Rovira.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Documental i col·loqui: “Shorok”, a càrrec de
Yolanda Olmos, de Producciones Doble Banda. Activitat organitzada per l’Associació
de Dones Montserrat Roig. Tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
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A les 18.15 h:
Hora del conte: “Contes amb la Rosa”, a càrrec de Rosa Fité. Activitat adreçada per
a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de poesia infantil: “La màgia de les paraules”, a
càrrec de Rocío Rubira. Activitat adreçada per a nois i noies de cinc a sis anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares: “Créixer en emocions:
un repte de futur”, a càrrec de Rut Garcia, psicòloga i formadora en habilitats
personals, comunicació i intel·ligència emocional. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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