Agenda

Dimecres, 26 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb la jugadora de bàsquet terrassenca Elena Fernández, que milita a les
files del Bàsquet Femení Sant Adrià i forma part de la Selecció Catalana cadet.
Fernández acumula diversos campionats d’Espanya, tant de clubs com a nivell de
selecció, en diferents categories. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva dels Castellers de Terrassa,
encapçalada pel nou president de la colla, Ilde Rojas, i el nou cap de colla, Joan
Enric Pujol. Durant la reunió, la nova colla es presentarà a l’alcalde i li presentarà els
seus projectes de futur. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del president d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, Jordi Chueca; del director del Cor Montserrat, Dídac Sánchez; i
dels fundadors del Cor Montserrat, representats per Víctor Peiró i Joan Casals;
participarà en l’acte d’inauguració de l’escultura Harmonia, d’Albert Novellón, que el
Cor Montserrat ofereix a la ciutat de Terrassa com a acte de cloenda de la
commemoració del 50è aniversari de l’entitat. A l’acte, que tindrà lloc a la plaça de
Rosa Puig, també assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor de Cultura, Jordi Flores; membres de la
Corporació Local i portaveus de Grups Municipals.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la benvinguda institucional a les persones participants en la “Jornada
d’oportunitats d’inversió a la nova indústria terrassenca”, dins del programa “Inverteix
i creix”, organitzada pel Servei de Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa.
La jornada tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, i el director artístic de Barcelona Clàssic Concert,
Joan Martínez Colàs, oferiran una roda de premsa per presentar la 2a edició del
projecte d’art comunitari Terrassa Street Art. Aquest projecte és una coproducció
entre el servei de Cultura de l’Ajuntament i Barcelona Clàssic Concert amb el
propòsit d’utilitzar l’art com a eina d’integració i cohesió social, i fomentar la vivència
artística i la participació. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, assistirà a l’actuació del Coro Rociero de
Can Roca, Rondalla de les Arenes i a la Desfilada de vestits, 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 18 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà a la jornada “Dóna una nova vida a
l’habitatge” per proposar i debatre nous models que es desmarquen de la tradicional
compra o lloguer. El nou programa de Mobilització d'Habitatges Buits, impulsat per
l'Ajuntament de Terrassa juntament amb la Societat Municipal d'Habitatge de
Terrassa, vol facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant diferents models que facilitin la
revitalització del parc d'habitatges en desús. Aquesta jornada és la primera acció
d’aquest programa informatiu, posat en marxa arran d’una proposta de resolució
presentada al Ple de Febrer de 2016. La xerrada, que tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55) posarà a disposició de les
persones assistents informació sobre els diferents models estudiats des de
l’Ajuntament i com es pot accedir a ells.
A les 19 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
presentació de curtmetratges sobre experiències de voluntariat “Busquem gent com
tu”, que tindrà lloc a l’espai Bau House (av. de Jacquard, 1, Casa Baumann). Amb
aquesta acció, impulsada per la Fundació Fupar, es vol fer difusió del Pla de
Formació Enxarxa’t en espais socials i virtuals com a estratègia de captació de nou
voluntariat i reconeixement de la seva contribució social.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h.
Activitats del Servei de Promoció Industrial: “Terrassa aposta per la Indústria”.
Jornada de retorn a l’empresariat: situació, reptes i expectatives de la nova indústria
terrassenca. Subvencionat per Generalitat de Catalunya; SOC; Ministerio de Empleo
y Seguridad Social; Foment de Terrassa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
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
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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 de Primera Acollida: “Mercat de Treball”, xerrada en
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida a càrrec del Servei de Ciutadania i
Qualitat Democràtica i de Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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 11 h:
Revetlla de Sant Jordi 2017: Trobada amb l’autor: Álvaro Colomer i Antonio Lozano,
parlaran del seu llibre “Terror a la Xarxa 2”. 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 18 h:
L’Hora del conte: “Contes amb la Rosa!”, a càrrec de Rosa Fité. Activitat adreçada a
infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18.15 h:
L’Hora del conte: “Barrim, Barram, contes que vénen i van!”. Activitat adreçada a
infants a partir de tres anys. Els menors de vuit anys han d’anar acompanyats d’un
adult. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Revetlla de Sant Jordi 2017: Club de lectura de poesia infantil: “La màgia de les
paraules”, a càrrec de Rocío Rubira. Activitat adreçada a infants entre cinc i sis anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Club de lectura: “Choose your book”, en anglès. Nivell intermedi, a càrrec de Raúl
Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Cicle: Exposició “Vides
diverses” i col·loqui. El documental mostra la necessitat i capacitat de les persones
amb discapacitat de dur a terme una vida independent. El col·loqui posterior està
dinamitzat per entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. El
documental disposa de subtítols i d’espai físicament accessible. Tindrà lloc al Casal
Cívic Ca n’Aurell (pl. de Tint, 4).
A les 19 h:
10 è Aniversari de la Biblioteca Districte 4: Presentació del llibre: “Tintinaires de
Catalunya. La presència de Les Aventures de Tintín i Milú en terres catalanes”, a
càrrec de David Baker, Jacint Guillem, Joan Trulls i Pau Vinyes i Roig. Els autors ens
explicaran com va arribar l'obra d'Hergé a Catalunya. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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