Agenda

Dijous, 11 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, es reunirà amb el
nou conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget.
La reunió, primera trobada institucional amb el nou conseller, tindrà lloc al
Departament d’Empresa i Coneixement (pg. de Gràcia, 105).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la reunió que mantindran alcaldes
i alcaldesses de la comarca amb el comitè d’empresa de Delphi, companyia fabricant
de components de l’automòbil que ha anunciat el tancament de la seva planta a Sant
Cugat del Vallès. A la reunió, que tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès (pl. de la Vila, 1), hi participaran alcaldes i alcaldesses de
ciutats on resideixen professionals de Delphi afectats per l’anunci de tancament de
l’empresa, concretament, l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez; el president del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez; l’alcalde de Terrassa, Jordi
Ballart; l’alcalde de Ripollet, José María Osuna; l’alcalde de Sabadell, Juli
Fernàndez; l’alcaldessa de de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa; i una
representació del govern municipal de Cerdanyola del Vallès. Durant la reunió
s’analitzarà l’anunci del tancament de l’empresa multinacional i es coordinaran
accions conjuntes per oferir una resposta coordinada i global des dels diferents
consistoris per salvaguardar l’activitat productiva i els llocs de treball.
Els mitjans gràfics podran prendre imatges a l’inici de la reunió. En acabar, a les 18
hores (aproximadament) s’atendrà els mitjans de comunicació.
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà al concert que oferirà l’Ensemble de Saxos de l’Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, dins del XXIX Cicle de Concerts
del Conservatori. L’Ensemble de Saxofons del Conservatori de Terrassa és un
conjunt de dotze saxofonistes de Grau Professional i Ensenyament Avançat format
el curs 2014/2015. Enguany han preparat un repertori integrat per obres d’ambients
populars, des d’una samba de Brasil fins als musicals de Broadway, passant per la
música tradicional irlandesa. El concert es podrà veure a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al Ball de Disfresses
organitzat pel Club de la Gent Gran de Can Palet. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i
Turisme, Amadeu Aguado, participarà en la presentació de les VI Jornades
Gastronòmiques del Cigró Menut i el Bacallà de Terrassa, juntament amb Yolanda
Alfaro, presidenta de l’Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència;
Manel Arnau, president de l’Associació de Concessionaris i Venedors del Mercat de
Sant Pere; Manel Ros, president de la Fundació Sant Galderic; i Lluís Ristol,
president del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. Les VI
Jornades del Cigró Menut i el Bacallà de Terrassa tindran lloc del 12 de febrer al 6
de març, organitzades pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
amb la col·laboració d’Estrella Damm Inèdit i el suport de l’Associació de
Concessionaris del Mercat de la Independència, l’Ajuntament de Terrassa i Terrassa
Gastronòmica. Un cop finalitzats els parlaments es convida al públic a fer la
degustació de “cigronet menut i bacallà”, amb col·laboració dels restaurants i bars
participants en les Jornades, maridat amb cervesa Damm Inèdit, i servit amb la
col·laboració de l’alumnat i professorat de l’Institut Cavall Bernat.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h, les 13.30 h, les 15 h i les 19 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul A. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. 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 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. En aquests
moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot plegat un retrat de la Catalunya
tèxtil recent”, a la 1a planta, la mostra semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”, i a
l’Espai Zero podreu veure la mostra “Esfilagarsats” de l’artista barcelonina Katy
Pastor. A més, podeu visitar lliurement la Sala del procés tèxtil. Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Club de
lectura Fil per randa. “La costurera de Dacca”, de Jaume Sanllorente. Espasa, 2014.
El Club de lectura Fil per randa comenta la segona part d’aquest llibre de Jaume
Sanllorente, periodista compromès i activista, fundador de l’ONGD Sonrisas de
Bombay. Es tracta d’un relat autobiogràfic narrat en 1a persona durant el seu viatge
a Dacca per investigar les condicions de la indústria tèxtil a Bangladesh. Dacca és la
ciutat on el 24 d’abril del 2013 es va esfondrar l’edifici Rana Plaza. Allà s’hi
confecciona roba per a marques occidentals prou conegudes per tothom. A
l’accident hi van morir més de 1 000 persones i més de 2 500 van quedar ferides.
Arrel d’aquell fet es va obrir un debat internacional sobre les condicions de treball i
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els interessos de la indústria tèxtil al món. Jaume Sanllorente relata la seva
investigació en aquest context i mostra una mirada múltiple del problema que
apareix sota el prisma de cadascun dels agents involucrats en el sector tèxtil de
Bangladesh. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Junts és millor”, activitat adreçada a famílies amb d’un a dos
anys. A càrrec de Teresa Jiménez, Sílvia Medina, Lourdes Pérez i Míriam Requena.
A la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Construir el 10 de la BD6”. Activitat per a
infants a partir de 10 anys. A càrrec de Raquel Farràs. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults que convida a conèixer els clàssics
des de la perspectiva personal de les persones participants. A càrrec de Pilar Parras.
A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitat de la BCT Xarxa: Activity English, activitat per a infants de 7 a 10 anys en
anglès a càrrec de Martha Bernal. A càrrec de Pilar Parras. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell per millorar les habilitats lectores
mitjançant textos adaptats. A càrrec d’Andreu Vallet. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitat de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Fil i carbó”, de Ramon Soler, a
càrrec de l’autor. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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