Agenda

Dimarts, 18 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA i tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez; i del tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega;
oferiran una roda de premsa per presentar els pressupostos municipals per al 2015.
L’acte, al que també assistiran els tinents d’alcalde de Planificació Urbanística i
Territori, Carme Labòria, i de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado,
tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat,
14-16)
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, rebrà una delegació de la junta directiva de la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa (CECAT) encapçalada pel seu president, Antonio
Merino, per tractar temes relacionats amb la celebració del Dia d’Andalusia a
Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, lliurarà el primer guardó “Músic de l’any a Terrassa” a Josep Freixas i Vivó,
atorgat per una comissió integrada per Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
Terrassa Ciutat Coral, Centre d’Estudis Musicals Alícia, Niu d’Arts, i el Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte, organitzat per Barcelona Clàssic
Concert, tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n). El guardó al mestre Josep Freixa i Vivó s’atorga pel seu treball en
l’àmbit de la composició, la direcció de conjunts corals, la pedagogia musical i la
gestió del Conservatori Municipal de Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social i regidor
d’Educació, Manuel Pérez, visitarà l’XI Formació de delegats i delegades dels
Centres de Secundària, organitzades pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de
l’Ajuntament de Terrassa. Uns 350 joves, dels 12 instituts públics i 2 escoles
concertades de la ciutat participaran en l’edició d’enguany. Aquestes jornades es
celebraran del 17 al 21 de novembre al Centre Cívic President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manel Pérez; el regidor de Joventut i Lleure, Antoni Salvadó; i la regidora de
Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, assistiran a
l’acte commemoratiu del 25è aniversari de la Convenció sobre els drets dels infants,
que inclourà la conferència: “L’ús de les TIC entre infants i joves. Un problema o una
oportunitat?”, a càrrec d’Eduard Vaquero, investigador postdoctoral de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i membre del Grup
de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut. L’acte està
organitzat per l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i el Servei de
Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa. La xerrada, dirigida a joves i
adolescents, famílies i professionals, tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, lliurarà
les beques de Recerca 2014 a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16). Com cada any, i amb l'acord unànim del Tribunal, es
procedeix a fer l'entrega als dos guardonats de les beques de Recerca 2014, de la
primera aportació de 1.800 euros a cadascun. També es procedirà a la presentació
del treball guanyador en l'edició anterior a càrrec de la investigadora Xana Delpueyo.
A les 20 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
cinefòrum que comptarà amb la projecció del documental “Blood in the mobile”,
dirigida per Frank Piasecki, que mostra la connexió entre els telèfons mòbils i el
conflicte armat existent a la República Democràtica del Congo. És en aquest país on
hi ha els principals jaciments mundials de coltan, mineral utilitzat per a produir
telèfons mòbils. L’acte, organitzat per Farmamundi, la Diputació de Barcelona i el
Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa, tindrà
lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Autoconeixement”. En
aquest espai de coneixement es vol obrir un temps de reflexió per prendre
consciència d’aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són
obviats. Tindrà lloca la seu de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Campanya contra la violència masclista 2014: Taller audiovisual: “Dones grans,
grans dones. Violència vellesa femenina al cinema”. Activitat organitzada pels
Serveis de Polítiques de Gènere i Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de
Terrassa, a càrrec de Trama Serveis Culturals. Al Casal d’Avis de Ca n’Anglada (c/
de Sant Tomàs, 2).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Montserrat Garcia. 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, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: Conferència: “Internet segura”. Amb aquesta conferència
es vol promoure la seguretat en l’ús d’Internet, en especial per part dels menors i
adolescents, i alhora identificar quines són les pràctiques no recomanables, facilitant
unes pautes i consells preventius perquè l’ús d’aquest mitjà es desenvolupi dins d’un
entorn el més segur possible per al menor. L’objectiu principal és informar de les
activitats nocives, il·lícites i dels riscos actuals de la xarxa per evitar pràctiques de
les quals podrien ser víctimes els menors. Activitat organitzada pel Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement, a càrrec de l’Oficina de Relacions amb la
Comunitat dels Mossos d’Esquadra. Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de Frederic
Soler, 22).
A les 17 h:
Formació als Puntxarxa: Curs d’alfabetització bàsica, navegació i ofimàtica. Adreçat
a persones majors de 18 anys i que volen iniciar-se en el món de les TIC. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

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:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la Sala
Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “L’home dels ulls grisos”, amb la
presència de l’autor, Antoni López. A càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
75è Aniversari Exili Republicà: Conferència: “Exili i resistència”, a càrrec d’Octavi
Alberola. Cicle organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, Òmnium Cultural i el Centre
d’Estudis Històrics. Tindrà lloc a la seu d’Òmnium Cultural (rbla. d’Ègara, 340).
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