Agenda

Dimarts, 16 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares; i del regidor de Cultura, Jordi Flores; participarà en l’acte
d’estrena del curtmetratge “Silenci” contra l’LGTBIFÒBIA a les aules. L’acte tindrà
lloc a la Sala Gran del Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9). El film és fruit d’una
acció de sensibilització en el món educatiu sobre la igualtat i la no discriminació,
coorganitzada entre l’Ajuntament de Terrassa, Mossos d’Esquadra i l’entitat LGTB
Terrassa, com a membres del Pacte DASIG. El curtmetratge “Silenci”, dirigit per
Òscar Plà i Adrià Torres, s’estrena amb motiu del Dia contra l’Homofòbia. El curt és
el resultat d’una acció conjunta entre l’entitat LGTB Terrassa, la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Terrassa i l’Ajuntament. L’objectiu del curtmetratge és la seva
projecció en els tallers de sensibilització contra l’LGTBIfòbia que es porten a terme
amb alumnat d’educació secundària. El documental fou el resultat d’un concurs entre
l’alumnat de grau superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles de
l’Institut Santa Eulàlia.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en el Sopar d’agraïment als Voluntaris
Forestals que tindrà lloc al restaurant Nobadis (pg. del Comte d’Ègara, 18).
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A les 0.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; visitarà les obres de millora de la línia Barcelona Vallès d'FGC, juntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; el
president de la Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Enric Ticó; l’alcaldessa de Sant
Cugat del Vallès, Mercè Conesa; i l’alcalde de Sabadell, Juli Fernández. La visita es
farà a les obres que s’estan duent a terme al túnel 4 de la línia Barcelona – Vallès
d’FGC. El punt de trobada serà l’estació de Peu de Funicular d’FGC (avinguda de
Vallvidrera).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor de Serveis Socials i de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la
6a Jornada “El procés d’acompanyament en adolescents en medi obert. L’avaluació
participativa”, que tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de
la Universitat de Barcelona, Campus Raval (c/ de Montalegre, 6, 4a planta,
Barcelona). La Jornada està organitzada pels ajuntaments de Badia del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Terrassa i Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, la UAB, la UB i la Diputació de Barcelona.
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i la regidora de
Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, presentaran un nou microbús
adaptat, adquirit per TMESA, per prestar serveis a la ciutat i que entrarà en
funcionament de manera immediata. L’acte tindrà lloc al Parc dels Catalans.
A les 17.30 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, presentarà la
Taula Rodona “Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les dificultats amb què em
trobo”. L’acte, organitzat per la regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat i la
Taula local Terrassa Capacitats Diverses i Accessibilitat, tindrà lloc a la sala d’actes
de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la presentació del 5th European
Mami’s Hockey Festival que tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
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”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”, a càrrec del
Consorci Sanitari de Terrassa. Dirigit a les persones vinculades a l’Hospital de Dia
de Salut Mental del CST i a la població en general. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Tots som humans: Dia Internacional
contra l’Homofòbia”, a càrrec de Gisela Llimon. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada amb l’escriptor Pep Puig per parlar del seu llibre
“La vida sense la Sara Amat”. Dins del cicle “Terrassa llegeix”. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada – taller per a pares i fills: “Com ajudar als meus
fills a estudiar?”, a càrrec de l’Associació Vincles i Arts. A la Biblioteca del Districte 5
(c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup d’Artteràpia “Ment i creativitat” del Centre Cívic
Municipal President Macià. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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