Agenda

Dimarts, 25 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en l’acte de
celebració del 90è aniversari de l’artista plàstic Floreal Suriguera “Suri”· L’acte, que
comptarà amb un concert del Quartet Metropolità de Barcelona, està organitzat per
l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell i tindrà lloc al Centre Cívic Municipal de Ca
n’Aurell (pl. del Tint, 4).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes d’abril, que es farà el proper dijous dia 27. La roda de premsa
tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a l’actuació de Shows dels
Casals de Gent Gran de Ca n’Aurell, les Arenes i Can Roca, i de l’entitat Aires
Nuevos, acte organitzat pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de
Terrassa i la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i
Comarca. L’acte tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 17 h:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares, i la
regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament, Meritxell Lluís,
participaran en sessió especial de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat
“Capacitats, diversitats, sexualitats”, que comptarà amb una xerrada a càrrec de
Marcel Munné, formador en cursos d’inserció laboral, membre de l’Observatori dels
Drets de la Federació Dincat-Plena Inclusió, president i fundador de l’associació
Diversitat & Discapacitat i mentoring de l’associació Punt de Referència.
Posteriorment, hi haurà un debat conjunt amb les entitats Taula local de Capacitats
Diverses i Accessibilitat de Terrassa i LGTB Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Aula
Polivalent de l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada, 596, Terrassa.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la projecció del documental "I legionari
italiani in Catalogna" (1939), dins del Cicle de cinema:” Les imatges per a la
memòria. Iconografía fascista i Guerra Civil Espanyola”, organtizat per l’Ajuntament
de Terrassa i Centro di Studi sul Cinema Italiano e Istituto Luce Cinecittà. La
projecció tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, visitarà la 7a Mostra
d’Arquitectura del Vallès a Terrassa. L’exposició es pot veure a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1), organitzada per la Delegació Vallès – Terrassa de
la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
A les 18.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la concentració
ciutadana contra la violència vers les dones, convocada cada mes per la regidoria de
Polítiques de Gènere i la Comissió 8 de març. La finalitat d’aquestes concentracions
(que tenen lloc al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament) és manifestar
públicament el rebuig davant la violència masclista i expressar la solidaritat amb les
dones que, arreu del món, pateixen qualsevol tipus de violència pel sol fet de ser
dones.
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A les 20 h:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la Concentració contra la situació
del col·lectiu LGTB a Txetxènia, organtizat per LGTB Terrassa, que tindrà lloc al
Raval de Montserrat.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Consum: Taller “Oh! La joguina no juga”. Sessió pràctica on
es realitza un simulacre de compravenda, reclamació i mediació. Dins del programa
“Educació i formació a les persones consumidores”, subvencionat per la Diputació de
Barcelona. Tindrà lloc a l’Escola Vedruna Vall (c/ del Vall, 21).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals
actuals de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Avança el currículum per
competències”. En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l’hora de
treballar l’eina del currículum vitae. En aquesta tipologia de currículum s’incorpora el
concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa “Aspectes
a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. S’adreça a emprenedors i
emprenedores i està dedicada a les qüestions bàsiques a tenir en compte abans
d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
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
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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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Activitat a càrrec
de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’associació Veu
Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Visita al
CatLab”. Com a complement de les matèries curriculars dels alumnes de batxillerat
científic, professionals del Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa explicaran
casos reals d’investigació en el camp de la genètica i l’evolució i situació actual
d’aquest camp d’investigació. Després de la conferència es visitaran les
instal·lacions del CatLab, un dels laboratoris d’Anàlisis Clíniques més grans de
l’Estat, resultat de la unificació dels laboratoris del Consorci Sanitari i de Mútua
Terrassa. La visita s’adreça a 38 alumnes de CFGM de laboratori de l’Institut
Terrassa. Tindrà lloc al CatLab – Parc Logístic de Salut (Vial de Sant Jordi, s/n,
Viladecavalls).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grups de conversa en francès. Sessió de
nivell intermedi, a càrrec de Fernando Baras. 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 12.45 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Taller de
francès”. En una sèrie de tres tallers d’una hora de durada es donarà als estudiants
de francès alguns trucs per entendre l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el
jovent d’avui fa servir, per poder comunicar-se amb altres joves. El taller, a càrrec de
professors de FIAC, Escola d’Idiomes del Campus Universitari de Terrassa, s’adreça
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a 60 alumnes de 4t ESO de l’Escola El Cim. Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de
Frederic Soler, 22).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’Hora del conte: “Contes tradicionals”, a càrrec d’Óscar Blanco i els infants de la
BD6. Hora del conte especial per celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Inauguració mòduls
sensorials: “La mirada tàctil”. Programa d’accessibilitat cultural de la Xarxa de
Museus Locals de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu fer dels museus,
espais d’inclusió. En el cas concret del CDMT, l’acció s’ha focalitzat en facilitar la
difusió dels continguts de l’exposició: “Retalls d’ahir i d’avui” a la comunitat sorda
signant, oralista i amb dificultats visuals i/o ceguesa. Amb aquesta finalitat s’han
incorporat vídeos amb intèrprets en llengua de signes, subtitulats i amb locució,
guions en Braïlle i làmines tàctils de suport per facilitar la intel·ligibilitat dels elements
exposats. La presentació de “La Mirada Tàctil” tindrà lloc a la mateixa sala on estan
instal·lats els mòduls (1a. planta) i l’accés és lliure per a tot tipus de públics. Al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/ de Salmerón, 25).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Muchas vidas, muchos maestros”, de Brian
Weiss. A càrrec de Sílvia Gelices. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
10è Aniversari de la Biblioteca del Districte 4: Xerrada: “Carmen, de Georges Bizet”.
A càrrec de Pol Avinyó, divulgador musical del Gran Teatre del Liceu. Conferència a
l’entorn de l’òpera Carmen del compositor francès Georges Bizet. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació i Lleure Infantil: “Xerrada per a joves”. Dintre del
Cicle “Sense embuts”. Activitat dirigida a joves d’entre dotze i divuit anys. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.45 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Òpera en directe: “La fille de neige”, de Nikolaï
Rimski-Korsakov. En directe des de l’Opéra de Paris (Opéra Bastille). Tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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