Agenda

Dijous, 23 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora de Turisme, Rosa Maria Ribera;
visitarà l’estat de les obres del Projecte de rehabilitació de la coberta de la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11). La visita coincidirà amb els treball de
col·locació del trencadís de vidre a la coberta per tal de recuperar un dels elements
singulars d’aquest edifici emblemàtic de la ciutat. Aquests treballs de rehabilitació
tenen un termini d’execució de cinc mesos i es van iniciar el 28 de novembre de
2016.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb el president editor del Diari de
Terrassa, Julián Sanz, el director general, Raúl Sanz, i el director, Pedro Millán, que
li presentaran les activitats commemoratives del 40è aniversari d’aquest mitjà de
comunicació. La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia.
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A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, participarà en l’acte inaugural de la 2a edició del Laboratori de
Transferència Educativa LAB(Tred)17. En l’acte també hi participarà Teresa Ciurana,
presidenta de l’Associació de Mestres Alexandre Galí; Carme Vigués, directora de
Serveis Territorials; i una persona representant de la Comissió Organitzadora del
LAB(Tred)17. El LAB(Tred)17 és un laboratori de transferència educativa viscut
presencialment en els centres on es duen a terme pràctiques pedagògiques
innovadores o d’èxit. Enguany, la Comissió Organitzadora, ha volgut vincular al
LAB(Tred), una Exposició d’Experiències Educatives de tots els centres educatius
públics de la ciutat, mitjançant plafons que expliquen una activitat, un programa, o
una metodologia. L’acte tindrà lloc a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
A les 22 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la Jam Session a càrrec d’Intrínsec Trio & Guim G. Balasch + Oriol L.
Calle, dins del 36è Festival Jazz Terrassa. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava
(ptge. de Tete Montoliu, 24).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la benvinguda institucional de la “Jornada Experiències innovadores i
tendències de l’ocupació industrial: estem preparats?” que tindrà lloc a la sala
d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta Edifici Vapor Gran).
Aquesta jornada, impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb el
suport del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’emmarca en el Pacte per a la
Reindustrialització del Vallès Occidental que treballa per la reactivació del teixit
productiu industrial de forma coordinada entre tots els ajuntaments vallesans i els
principals agents territorials del món acadèmic, sindical i econòmic. La jornada
pretén difondre experiències innovadores de foment de l’ocupació a la indústria,
conèixer els canvis i les noves tendències dels perfils i les competències industrials i
debatre sobre com millorar l’ocupabilitat de les persones. Es dirigeix a personal
tècnic de les administracions locals i d’institucions públiques i privades que impulsen
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el sector industrial, persones desocupades interessades en conèixer els canvis del
sector i professionals d’empreses de les àrees de direcció i de recursos humans.
A les 12 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, presentarà demà les activitats de la 3a edició
de la campanya “Els Bombers t’acompanyen a donar sang”, juntament amb la
doctora Maria del Mar Pujol, metgessa adjunta del Banc de Sang i Teixits; i Xavier
Casas, comandament del Parc de Bombers de Terrassa i coordinador de la
campanya. L’edició d’enguany de la campanya, impulsada pels Bombers de la
Generalitat i el Banc de Sang i Teixits, arribarà a Terrassa el proper dissabte 25 de
març quan, des de les 10 i fins a les 20 h, es podran fer donacions a l’Ajuntament de
Terrassa, mentre que el Raval de Montserrat acollirà diverses activitats lúdiques per
a petits i grans a càrrec de diverses entitats i associacions de la ciutat. La
presentació tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i de la directora del programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió
Artística de la Diputació de Barcelona, Anna Crosas; presentaran en roda de premsa
el projecte TERRA Oasi. El projecte TERRA oasi, creat a Terrassa, sorgeix del
Laboratori d’Art i Educació “Porositats” impulsat per la Diputació de Barcelona, que
escull tres ciutats pilot capdavanteres pels seus programes d’arts visuals (Terrassa,
El Prat de Llobregat i Granollers) per implementar projectes locals que posin en
relació l’art, la pedagogia i el context territorial. TERRA oasi ha estat organitzat pels
serveis municipals de Cultura (Terrassa Arts Visuals), Joventut (Baumannlab –
Laboratori de Creació Jove) i Educació. El projecte comptarà amb la participació de
680 alumnes de cinc centres educatius de Terrassa de primària, secundària i
batxillerat treballant conjuntament amb 5 artistes de la ciutat. La presentació tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Troba el treballador que necessites a
través de les noves tecnologies”. Accions gratuïtes de formació i consultoria per a
empreses i els seus equips. Dintre del programa Terrassa aposta per la Indústria.
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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 Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, 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 16.30 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Conferència: “La Ruta de l’Exili”, a càrrec de la
historiadora Assumpta Montellà, autora del llibre “El setè camió”. Activitat
organitzada per el Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet (pl. de Can Palet, 1)
A les 17:30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): La peça del mes:
“Túnica de Mariano Fortuny Madrazo (1919 - 1920). Presentació d’una túnica de
Mariano Fortuny Madrazo (NR 19561) que va pertànyer a Marcel Proust i que forma
part del fons del CDMT des de l’any 2003. Es tracta d’una peça d’indumentària
esplèndida dissenyada per un dels artistes i artesans més reconegut d’inicis del
segle XX. Un personatge polifacètic que va destacar en molts àmbits com el teatre,
la pintura, la fotografia i el disseny de teixit i indumentària. L’activitat tindrà una
durada màxima de 45 minuts i anirà a càrrec de personal del CDMT. Al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Nascuts per Llegir: “Arriba la primavera”, a càrrec de l’Arc de Sant Martí, amb Teresa
Jiménez, Lourdes Pérez, Míriam Requena, Joana Jiménez i Lídia Delgado. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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