Agenda

Dimecres, 29 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinents d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, i de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb Antoni Abad i David Garrofé, president
i secretari general, respectivament, de Cecot. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA
A les 12 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, presentarà en roda de premsa el programa
d’activitats amb motiu del Dia Mundial de la Salut 2017 i la Fira d’Entitats de Salut,
que se celebraran el dia 1 d’abril a la plaça Nova. A la roda de premsa, que tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16),
també participarà Mònica Polo, membre de l’associació Todos contra la Histiocitosis,
que parlarà en representació de les entitats de salut de la ciutat, i el cap del Servei
de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa, Albert Moncada. El Dia Mundial de
la Salut se celebra el 7 d'abril per commemorar l'aniversari de la creació de
l'Organització Mundial de la Salut el 1948. Cada any es tria per a aquest dia un tema
que posa en relleu una esfera d'interès prioritari per a la salut pública mundial.
Aquest any el tema triat ha estat la depressió.
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A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado, participarà en la roda de premsa de presentació de la 3a edició de
la Fira de l’Oliva, juntament amb la presidenta de l’Associació de Comerciant El
Tomb de Ca n’Angalda, Raquel Pérez, i el president del Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Lluís Ristol. L’acte tindrà lloc a la Masia de Ca
n’Anglada (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49). Després de la roda de premsa es
visitarà l’interior del Celler de la Masia on s’oferirà una degustació d’olis comentada
pel president de l’Associació de Productors d’Oli d’Ullastrell, Xavier Morral. La Fira
de l’Oliva, que tindrà lloc el 8 d’abril al barri de Ca n’Anglada, està organitzada per
l’Associació de Comerciants El Tomb de Ca n’Anglada, amb la col·laboració i
coproducció del Serve de Comerç, Mercats i Fires de l’Ajuntament de Terrassa i la
col·laboració de diverses entitats implicades al barri.
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de presentació del Dia Mundial de
l’Activitat Física, que es commemorarà arreu de Catalunya al voltant del 6 d’abril.
que tindrà lloc al Palau Robert (pg. de Gràcia, 107, Barcelona).
A les 16.30 h
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà demà una roda de premsa per presentar
l’11a edició del Cicle de Teatre Escenes Locals, que acostarà la programació teatral
dels grups de teatre amateur de Terrassa a tots els barris de la ciutat. A l’acte
participarà també Sílvia Bartés, membre de PAM Teatre, qui intervindrà en nom de
les companyies participants al cicle. L’acte tindrà lloc a la Sala de Premsa de
l’Ajuntament de Terrassa. Escenes Locals és un cicle de teatre vocacional impulsat
per l’Ajuntament de Terrassa que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer a tots
els barris de la ciutat els muntatges de les companyies locals. La propera edició es
desenvoluparà de l’1 d’abril al 18 de juny amb un total de 13 espectacles a vuit
espais diferents de la ciutat.
A les 17.30 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, i el regidor del Districte 6, Noel Duque,
participaran en l’acte final del taller intergeneracional d’ús personalitzat del mòbil, on
es lliuraran els diplomes a les persones participants. En aquest taller, alumnes de 4t
d’ESO del Col·legi Martí han desenvolupat un projecte de servei comunitari
ensenyant als usuaris i usuàries del Casal de Gent Gran de Sant Pere Nord l’ús i
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potencialitats del telèfon mòbil. L’acte tindrà lloc al Casal de la Gent Gran de Sant
Pere Nord (rbla. de Francesc Macià, 257).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i
Drets Humans, Meritxell Lluís, participaran en l’acte d’inauguració de l’exposició
itinerant “Fu la Spagna. La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola”, que es
podrà veure a la Sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de
Salmerón, s/n), del 30 de març al 7 de maig de 2017.
A les 18.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al lliurament del Premi Sambori
Òmnium de la Demarcació del Vallès Occidental d’Òmnium Cultural, que se
celebrarà el pròxim dimecres 29 de març a les 18.30 h al Centre Cultural Terrassa.
El Premi Sambori és un premi de narrativa en català dirigit als alumnes de primària,
secundària i batxillerat de tots els Països Catalans que té com a objectius promoure
la participació en un projecte comú i difondre l’ús del català dins de l’àmbit escolar,
tot incentivant la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es
treballen en cadascun dels centres. Des de 2006, Òmnium Cultural organitza i
impulsa el Premi Sambori a Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord, tot coordinantse amb la Fundació Sambori, que s'encarrega de l'organització del premi a la resta
dels Països Catalans. El Premi consta de dues fases, una primera a nivell de
demarcació en què se seleccionen 3 guanyadors de cada categoria (des de primer
de primària fins a batxillerat i cicles formatius) i una segona en què a partir dels
guanyadors de cada demarcació, es premien les tres millors obres de cada categoria
a nivell de Catalunya. Aquest any l’entrega de premis d’aquesta primera fase, on hi
han participat un total de 41 centres presentant un total de 212 treballs, té lloc a
Terrassa, concretament al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 19 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació del llibre “Marcats pel
92”, de Josep Cadalso, dins dels actes de commemoració de Terrassa Subseu
Olímpica 1992-2017. L’acte tindrà lloc a l’auditoir de la seu del BBVA (rbla. d’Ègara,
350).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Formació prelaboral a l’empresa Creixem”.
Formació prelaboral de 60 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 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: “Eines per
dirigir: com gestionar el conflicte”. 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 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:
Xerrem: grups de conversa en català. Nivell avançat, a càrrec de CAL i Veu Pròpia.
Grups de conversa a prop teu 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).
terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del Baumannlab: Presentació final de “Reconduccions” d’Azahara Cerezo.
Tindrà lloc al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell Avançat: “Go set a watchman”
de Harper Lee, a càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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