Agenda

Dijous, 20 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la Síndica de Greuges, Isabel
Marqués; i de membres de la Corporació Local i representants dels Grups
Municipals; presidirà l’acte central de celebració del Dia Universal dels Drets dels
Infants, organitzat per la Sindicatura Municipal de Greuges amb la col·laboració de
l’Institut Torre del Palau i l’Escola El Cim. L’acte, que tindrà lloc al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2), s’adreça a prop de 600 alumnes, de 5è i 6è de primària i 1r i 2n
d’ESO, i a professors de Terrassa de les escoles Sagrat Cor, El Cim, Ramon Pont,
Vedruna Vall, i els instituts Torre del Palau i Montserrat Roig. Inclourà una
representació teatral a càrrec d’alumnes dels Batxillerats Artístics de l’Institut Torre
del Palau i la interpretació d’una cantata per part de la Coral de l’Escola El Cim.
Terrassa se suma cada any a la commemoració del Dia Universal dels Drets de la
Infància amb diverses activitats per sensibilitzar la ciutadania.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Societat del
Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, presidirà l’acte d’inauguració del
10è Congrés Nacional d’Aeronàutica, organitzat per l’Asociación de Estudiantes de
Aeronáutica y Espacio de España (AEAE), amb la col·laboració de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT – UPC). L’acte
tindrà lloc a la Sala de Conferències de l’ETSEIAT (c/ de Colom, 11). Aquest
Congrés tindrà lloc a Terrassa del 20 al 23 de novembre i servirà per posar en comú
la situació actual arreu de l’Estat en temes d’aeronàutica, a més de reforçar les
relacions entre les diferents escoles i l’intercanvi d’informació per a millorar
l’educació i el futur laboral dels estudiants d’aeronàutica.
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà una delegació del Club Korfbal Vallparadís, encapçalada pel seu president,
Joaquín Blázquez. El Club Korfbal Vallparadís va aconseguir, l’any 2014, el
Campionat de Lliga i el Supercampionat de Catalunya. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 21 h:
Emissió del programa “... amb l’alcalde”, de Canal Terrassa Vallès, on l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, tractarà diversos temes d’interès ciutadà i respondrà les
preguntes que li plantegin els espectadors. En aquesta ocasió visitarà el barri de
Segle XX. El programa es reemetrà avui a les 23 h, demà a les 16.30 h, el dissabte
22 de novembre a les 23.30 h i el diumenge 23 de novembre a les 15 h.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, farà la benvinguda institucional a una
delegació de tècnics turístics de l’administració d’El Salvador, que participa, del 19 al
22 de novembre, en un intercanvi d’experiències en l’àmbit del turisme on tècnics de
turisme locals faran difusió de les activitats que es realitzen a la nostra ciutat. L’acte
tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n). La regidoria de
Turisme i Promoció Exterior de l’Ajuntament de Terrassa participa com a entitat
associada en el partenariat del projecte que porta per títol “Programa de captación y
dinamización dirigido a negocios turísticos de El Salvador”, liderat per l’entitat
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER). Aquesta actuació va ser
presentada per FUNIBER a la convocatòria d’entitats 2014 de la Diputació de
Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar un projecte de dinamització i promoció del
turisme local.
A les 11 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, rebrà una delegació de les cooperatives “Petits
grans artesans” i “Pràktica Manual”, formades per alumnes de 5è de Primària de
l’Escola Cultura Pràctica, per a la signatura de la sol·licitud d’alta en el registre de
cooperatives escolars i el lliurament de la targeta d’identificació fiscal. Per tercer any
consecutiu, Terrassa promou el projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola”, impulsat i
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coordinat per la Diputació de Barcelona. A la nostra ciutat, el projecte el gestiona el
Servei d’Educació i el Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de
Terrassa i compta amb el suport d’altres departaments municipals, serveis i entitats
ciutadanes. La iniciativa consisteix en simular la constitució d'una cooperativa per a
la fabricació i venda d'un producte, amb l'objectiu de desenvolupar valors i capacitats
emprenedores. La recepció es farà al Servei d’Educació (c/ de la Rasa, 24).
Anteriorment, els alumnes rebran una xerrada sobre el projecte d’una tècnica del
Servei d’Empresa a l’Escola Cultura Pràctica (c/ de Sant Pere, 36).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, presidirà la reunió del Consell de Govern del Fòrum de Ciutadania pel
Compromís Social de Terrassa, que tindrà lloc a l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada,
596. Aula Polivalent, 1r pis). Entre altres temes, es parlarà de la Xarxa d’Integració i
Convivència (XIC), de la Taula Local d’Habitatge Social, de la Taula de Pobresa
Energètica i dels Pressupostos del 2015. A la reunió del Consell també hi assistirà la
regidora de Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, participarà en l’acte de lliurament dels
premis del V Concurs de Narracions Curtes Josep Soler i Palet i de l’XI Premi Ciutat
de Terrassa Agustí Bartra de Poesia. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, assistirà a la xerrada
“Intervenció des de l’àmbit educatiu en la prevenció de la violència masclista entre
adolescents”, a càrrec de Marta Brichs. L’acte, que forma part del programa de la
Campanya contra la violència masclista 2014, està organitzat per l’entitat GAM
Vallès – Grup d’Atenció a Víctimes de Maltractaments. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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
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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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”.
L’objectiu és el de transmetre la importància del currículum vitae com a eina
imprescindible a l’hora de buscar feina. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i 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: Curs d’Esperanto, a càrrec de Rosa López. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català inicial. A càrrec de
de CAL, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activa el + 60: Les masies de Terrassa: Visita a la Masia de Can Tries (sector
industrial de Can Tries - Viladecavalls). Activitat organitzada pel Servei de Promoció
de la Gent Gran.
A les 16 h:
Activitats del BaumannLab Laboratori de creació jove: “Formulació de projectes
culturals”, a càrrec de Begoña Arretxe, de Trànsit Projectes. Segona sessió de les
càpsules sobre “Eines i recursos per a la professionalització”. Aquestes càpsules
tenen per objectiu dotar als i les assistents de les eines i els coneixements mínims
per poder plantejar el seu projecte de manera estructurada i atractiva per presentarterrassa.cat
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lo a diferents oportunitats de finançament. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).

A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Trobada: “Cafè a les
4.0). Quarta de les trobades empresarials que es porten a terme mensualment per
tal de generar un espai comú entre les empreses allotjades en els diferents vivers de
l’Ajuntament, per poder intercanviar experiències, presentar novetats de les
empreses i productes, exposar necessitats i establir relacions sinèrgiques. Tindrà
lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 16 h:
21è Congrés de Fires de Catalunya: Debat temàtic: “Estudis d’impacte econòmic i
social aplicat a l’àmbit local: el cas de la Fira Modernista de Terrassa”, a càrrec de
Xavier Muñoz, cap de l’Observatori Econòmic i Social de la Sostenibilitat de Terrassa
(OESST) i Marc Armengol, tècnic d’estudis de l’OESST. Tindrà lloc al Teatre
l’Amistat de Mollerussa (c/ de Ferrer i Busquets, 90).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Grup de conversa en català, activitat a càrrec del Banc
del Temps, organitzat per aquesta entitat i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil: Club de lectura Fil per randa:
“... I a la tarda a cosir. La veu de les àvies”, de Marta Gonzàlez. A càrrec d’Helena
Peña. A la seu del CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
25è Aniversari de la Signatura de la Convenció sobre els Drets de l’Infant: Memory
dels Drets dels Infants, taller adreçat a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 16 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de Teresa Valls. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).

A les 16 h:
Mostra del Coneixement: Xerrada “Entrevista de feina”, a càrrec de tècnics del
Servei de Foment. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del
Coneixement. Assistiran alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de Direcció
de Cuina de l’Institut Cavall Bernat. Tindrà lloc a la Sala d’Actes de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “La tortuga”, a càrrec de Montse Freixa.
Activitat adreçada a famílies amb infants de 4 a 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures: Activity English, activitat de suport als
deures en anglès a càrrec de Martha Bernal. Per a infants de 7 a 10 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del BaumannLab: Sessió al HackLab: “Rasperry Pi”, iniciació i instal·lació
de so. Sessió de la comunitat oberta sobre noves tecnologies, arts digitals i robòtica.
A la seu del BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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A les 19.30 h:
Campanya “Reciclar bé té recompensa”: Taller de reciclatge creatiu amb roba usada.
Activitat organitzada pel Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA).
Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).

A les 19.30 h:
Campanya “Reciclar bé té recompensa”: Taller de reciclatge creatiu amb roba usada.
Activitat organitzada pel Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA).
Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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