Agenda

Divendres, 24 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 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 treballs 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 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, es reunirà amb una delegació de la Fundació
Goel, encapçalada pel pastor de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, Andreu
Dionís, que li presentarà l’acte commemoratiu del 500 aniversari de la Reforma
Protestant, previst per al proper mes d’octubre. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de l’Associació de
Veïns de Can Tusell, encapçalada per la seva presidenta, Ana Belén Caro, que es
presentarà a l’alcalde i li parlarà dels seus projectes de futur i de temes d’interès per
al barri. La reunió tindrà lloc al Casal Cívic de Can Tusell (c/ de Tarragona, 101).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares; i de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; assistirà a l’acte de presentació de la novel·la “Amnistía para el olvido”,
d’Almudena Almagro. Els beneficis de la novel·la es destinaran a les associacions
Tots contra la Histiocitosi i Sanfilippo Barcelona per a la investigació d’aquestes
malalties infantils minoritàries. L’acte tindrà lloc a l’Escola Pia (c/ del Col·legi, 14).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’Assemblea General
Ordinària de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores que tindrà lloc a
l’Auditori de Granollers (c/ de Torres i Bages, 50).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Formació prelaboral a l’empresa Creixem. Formació
prelaboral de seixanta hores prèvia a la contractació de vuit persones dins del
projecte 30 Plus. Tindrà lloc a l’empresa Creixem (c/ del Nord, 105).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Terrassa aposta per la Indústria.
“Comunicar amb eficàcia i persuasió. Negociar amb els stakeholders”. 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, Servei d’Ocupació de Catalunya i Ajuntament de
Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici 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
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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 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), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en 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 12 i a les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Parella TIC (Curs d’informàtica)”, a càrrec de d’Institut
Investigador Blanxart. El projecte Parella TIC neix de la necessitat d'aprenentatge de
les tecnologies de la informació d'una gran part de la població adulta de Terrassa.
Aquest programa crea una vinculació entre dos col·lectius molt diferents que,
d'entrada, no tenen res en comú: els joves i els adults. Son sessions individuals, on
cada alumne disposa d'un professor que li ensenyarà allò que li demani en relació a
la utilització de les TIC. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica per a infants: “Com fer presentacions
amb l’Impress”, a càrrec de Leandro Paredes. Activitat adreçada a infants a partir de
vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).

A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura 1416. 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 19 h:
Dia Internacional de les Dones 2017: Xerrada - col·loqui: “Terrassa feminista?
Coeduquem!”, a càrrec d’Amparo Tomé González, catedràtica en Sociologia i
formadora. Ha dirigit equips d’investigació, ha estat i és referent per a institucions,
àmbits educatius i per al feminisme sobre coeducació. Activitat organitzada pel Casal
de la Dona de Terrassa (c/ de Galileu, 119).
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