Agenda

Divendres, 28 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria; i de la regidora del Districte 2,
Lluïsa Melgares; signarà el Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per a l’ampliació de les aportacions econòmiques per al
desenvolupament del sector de Ca n’Anglada en el marc del conveni signat el 12 de
setembre de 2012. Per part de la Generalitat de Catalunya, signarà el conveni el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. L’acte tindrà lloc a l’Oficina de Gestió
del POUM de Ca n’Anglada carrer de Sant Cosme amb Jacint Elias. Posteriorment,
es farà una visita a les obres d’enderroc del segon bloc d’habitatges del barri de Ca
n’Anglada de Terrassa, que s’emmarca en el procés d’esponjament del barri (c/ de
Sant Damià, 257, baixos).
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà la visita de Marta Corredera, nomenada millor jugadora del futbol català 20132014 per part de la Federació Catalana de Futbol. La rebuda es farà a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà el catàleg d’activitats i propostes que
marcaran la campanya de Nadal d’enguany a la ciutat i als seus eixos comercials. A
l’acte hi intervindran també representants de diverses associacions de comerciants
de la ciutat. L’acte tindrà lloc a la plaça de Salvador Espriu, i en cas de pluja es farà
al Punt d’Informació del Mercat de la Independència.
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A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació de la nova junta directiva de
l’”Hermandad de San Sebastián de Fiñana en Terrassa”, encapçalada per la seva
presidenta, María Luisa Matilla, que es presentarà a l’alcalde. Aquesta associació es
va crear l’any 1963 amb l’objectiu de reunir i agrupar les persones originàries de
Fiñana (poble de la província d’Almeria) per celebrar les festes en honor del seu
patró, San Sebastián. La recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, assistirà al 10è Concert de
Prodis, a càrrec del grup Gossos, que presentaran el seu darrer disc “Batecs”.
L’acte, al que també assistiran altres membres de la Corporació Local, tindrà lloc al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, farà la benvinguda de la
Jornada per a professionals: “La violència en parelles joves. Anàlisi de la
problemàtica i experiències d’intervenció”, acte emmarcat dins de la Campanya
“Terrassa Contra la Violència Masclista”. Posteriorment, a les 12 h, la regidora
moderarà la presentació de les Experiències d’intervenció: “Homes joves que
exerceixen violència masclista: indicadors per a la detecció i programes
d’intervenció”, a càrrec d’Oriol Ginés, psicòleg de l’Associació Conexus; i “Resultats
quantitatius i qualitatius de l’estudi La violència en parelles joves de 1r de batxillerat
de Terrassa”, realitzat pel Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de
Terrassa, a càrrec de Maria Jesús Tarragona, psicòloga del Servei, i Vanessa
Gaibar, tècnica de Gènere del Servei. La jornada es farà, al llarg del dia, al Vapor
Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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A les 10 h:
La regidora de Participació Ciutadana, Districtes i Equipaments Cívics, Lluïsa
Melgares, farà la benvinguda en l’acte de presentació de la Xarxa Emprenedora de
Terrassa, associació que té per objectiu impulsar i consolidar una xarxa
d’emprenedoria de la ciutat de Terrassa. L’acte, organitzat en col·laboració amb el
Servei d’Emprenedoria i Economia Social i amb el Servei de Participació Ciutadana i
Equipaments Cívics de l’Ajuntament de Terrassa, inclourà una xerrada de Yolanda
Tarango i una Jornada de Networking. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 12.20 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació i president executiu de
l’Associació d’Activitats Tèxtils Europees (ACTE), Amadeu Aguado, assistirà a la
reunió de la Comissió Europea a Brussel·les on es presentarà la xarxa europea
ACTE al nou Gabinet de la Comissària Bienkowska, encarregada dels temes
d’Empresa, Indústria i Emprenedoria per continuar treballant i demanant suport a la
Comissió Europea. L’acte tindrà lloc a l’Edifici de la Comissaria d’Empresa i Indústria
a Brussel·les (Rue de la Loi, 200 - Westraat -)
A les 15 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació i president executiu de
l’Associació d’Activitats Tèxtils Europees (ACTE), Amadeu Aguado, farà una
ponència en el marc de la 3a Conferència de l’European Skills Council a Brussel·les.
El president executiu d’acte presentarà les accions que actualment estan portant a
terme els governs locals i regionals per tal de proporcionar, a les empreses i al
mercat tèxtil, professionals europeus degudament capacitats i formats d’acord a les
noves necessitats, des dels diferents punts de vista de sindicats, patronals, governs i
altres agents. L’acte tindrà lloc a la seu de l’European Skills Council (Rue de Bélliard,
99, Brussel·les).
A les 18.30 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a la Jornada de Competició del I
Pingüins AllStars, organitzat pel Club esportiu Pingüí, promogut per la Fundació
President Amat Rouments (FUPAR) per promoure la pràctica física i esportiva de
persones amb discapacitat psíquica. La Jornada tindrà lloc a les instal·lacions de
l’Escola Mare de Déu del Carme (c/ dels Voluntaris Olímpics, 54).
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ALTRES ACTIVITATS
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 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
I Cicle de Cultura Medieval: Taller de dibuix sobre l’època medieval. Activitat
adreçada a infants de 7 a 14 anys. A càrrec de Santi Fornell. A la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: “L’home invisible”, de Joan de Déu
Prats, amb il·lustracions de Núria Colom. Adreçat a infants de 8 a 10 anys. A la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Dins del cor”, activitat per a nadons i infants fins a tres anys, a
càrrec d’Ada Cusidó i Sergi Portela. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “El llop, ferotge?”, activitat per a infants
a partir de tres anys, a càrrec de Sara Fuente. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès, a càrrec de Javier Rodríguez. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
1r Circuit de Música Moderna: Concert de pop jazz a càrrec del grup Vida Portell.
Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament. Al Casal Cívic del Segle
XX (pl. del Segle XX, 11).
A les 19 h:
Activitats a la Seu d’Ègara: Concert a càrrec de la Coral Reinaxença del CST.
Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament. A la Seu d’Ègara, pl. del
Rector Homs, 1).
A les 20 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: “All in a Garden Green”. Les quatre
estacions de la música anglesa. Concert a càrrec de Le Tendre Amour. Dins del
Cicle Terrassa Lírica. A l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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