Agenda

Dimecres, 3 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, oferirà una roda de premsa per presentar la XV
Fira Modernista de Terrassa, que se celebrarà del 12 al 14 de maig. El tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i un
representant de les entitats de la comissió organitzadora de la Fira intervindran
també a l’acte, que comptarà amb la presència de la regidora de Turisme, Rosa
Maria Ribera. La roda de premsa tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart participarà en la roda de premsa de presentació
de la Fira Modernista a Sitges, juntament amb l’alcalde d’aquesta ciutat, Miquel
Forns, i la directora - gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, Vinyet Panyella. A
l’acte, que tindrà lloc al Museu del Cau Ferrat (c/ del Fonollar, s/n, Sitges) assistiran
també el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu
Aguado, i la regidora de Turisme, Rosa Maria Ribera. Sitges serà ciutat convidada
en aquesta edició de la Fira Modernista de Terrassa, que estarà dedicada a
Santiago Rusiñol, impulsor destacat del Modernisme com a moviment artístic, i molt
vinculat a Sitges.
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, assistirà a l’acte del lliurament
de les Creus de Sant Jordi 2017 a diverses personalitats i entitats que han estat
distingides amb aquest guardó per la Generalitat de Catalunya. L’acte tindrà lloc al
Palau de la Generalitat (pl. de Sant Jaume, 4, Barcelona).
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AGENDA
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte d’inauguració del V Mercat de Tecnologia del
Vallès, organitzat per l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT que tindrà lloc a la seu de l’ESEIAAT (c/ de
Colom, 1). Aquesta iniciativa s’inscriu en la Xarxa de Mercats de Tecnologia que se
celebra anualment en diversos indrets de Catalunya. En el Mercat, l'alumnat de
secundària hi presenta els seus projectes i, amb l'ajut del professorat, els mostra i
els explica al públic visitant. El Mercat és un punt de trobada d'alumnat, professorat i
societat en general, que fa brillar la creativitat tecnològica que es desplega cada dia
a les aules d'arreu de Catalunya.
A les 11.30 h:
La regidora de Transparència, Meritxell Lluís, assistirà a la Jornada de presentació
del model de codi de conducta per a alts càrrecs dels ens locals i de la guia
d’aplicació. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern
estableix l’obligació per als ens locals de dotar-se d’un Codi de conducta. La finalitat
d’aquesta jornada es donar a conèixer el contingut, objectius i finalitat del model de
Codi de conducta elaborat per les institucions que formen part de la Xarxa de
Governs Transparents i els instruments i mecanismes per a la seva aprovació,
compliment seguiment i avaluació. La jornada, organitzada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, tindrà lloc a l’Auditori del Palau de la
Generalitat de Catalunya (pl. de Sant Jaume, 4, Barcelona).
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Mobilitat, Marc Armengol,
donarà la benvinguda a les persones participants al 1r dels Tallers Participatius del
Servei d’Autobusos Urbans de Terrassa “Mou-te per Terrassa. Tu hi tens molt a dir”,
un procés organitzat per l'Ajuntament i TMESA que demana la participació de la
ciutadania per tal de millorar el servei d'autobusos urbans de la ciutat. L'objectiu és
que les aportacions dels terrassencs i les terrassenques que participin en aquests
tallers permetin afinar la diagnosi al voltant de les necessitats i els desitjos de les
persones usuàries del servei. El taller tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
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A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà una sessió extraordinària del
Plenari del Consell Escolar Municipal (CEM) del curs 2016-2017. L’ordre del dia
d’aquesta sessió de caràcter extraordinari inclou la presentació de les esmenes
proposades al Reglament del Consell Escolar Municipal de Terrassa, l’aprovació
dels dies de lliure disposició del calendari escolar del curs 2017-2018, i la
presentació de la metodologia i objectius del futur estudi “L’escolarització a Terrassa:
Diagnòstic i propostes d’equitat educativa”. El Consell se celebrarà a l’Escola
Lanaspa-Giralt (c/ del Pantà, 10).
A les 18 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, assistirà a la xerrada “Cultura i lleure”,
a càrrec d’Elvira Méndez, metgessa especialista en medicina preventiva i salut
pública i directora de l’Associació Salut i Família. L’acte, dins de les Jornades
Ciutadanes Terrassa 2016-2017 “Cap a la reforma horària”, organitzades pel
Programa d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la presentació del llibre “La Guerra
Civil Española en la propaganda fascista. Noticiarios y documentales italianos (19361939)”, a càrrec de Daniela Arónica, autora de la publicació i de Javier Rodrigo,
professor agregat de la Universitat Autònoma de Barcelona i historiador. L’acte està
organtizat pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, el Museu de Terrassa,
el Centro di Studi sul Cinema Italiano i l’Istituto Luce Cinecittà, amb la col·laboració
de Shangrila Ediciones. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font
Vella, 29).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció” En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
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equip de treball determinat en una empresa. 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
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Terrassa Llegeix...: Trobada amb l’autor: Fernándo J. López. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada-taller per a pares i fills: “Com gestionar l’ansietat
alimentària dels meus fills?”, a càrrec de l’Associació Vincles i Arts, que aquest any
han iniciat un projecte que es diu Entre Nosaltres amb l’objectiu d’educar la gestió de
les emocions dins de l'àmbit familiar i social; i de Kiku Soler, ex-corredor de curses
de muntanya i guanyador del 1r Campionat d'Europa de Curses de Muntanya. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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