Agenda

Dijous, 3 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
i del tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega; es reunirà
amb una delegació de la Junta Directiva de l’Ateneu Terrassenc, encapçalada pel
seu president, Josep Corominas. Durant la reunió, es parlarà del I Certamen Literari
organitzat per l’Ateneu Terrassenc per commemorar el 125è aniversari de la
convocatòria del primer certamen literari a Terrassa, així com d’altres projectes de
l’entitat. L'Ateneu Terrassenc és una entitat cultural amb l’objectiu de promocionar
els valors de tolerància, respecte, convivència i solidaritat entre les persones des del
coneixement i el gaudi dels aspectes relatius, especialment, a la llengua i la cultura
catalanes. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà, acompanyat de la regidora de Salut,
Maruja Rambla, als Monòlegs Solidaris en favor de les malalties infantils minoritàries
Sanfilippo, Histiocitosi i dels projectes internacionals d’Oxfam Intermón. L’acte està
organitzat pels Ègara Cops Walkers, un equip de sis policies municipals de Terrassa
que, per segon any consecutiu, participarà en la propera edició de la Trailwalker
d’Oxfam Intermón. La Trailwalker, cursa de 100 km, es disputarà el proper 16 d’abril i
recorrerà la Ruta del Carrilet, entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. En l’espectacle hi
participaran els monologuistes Toni Moog, Toni Cano, Alberto Demomento, Godoy,
Carlos del Pozo, Andreu Casanovas i Dani Morlà. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl.
de Maragall, 2).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà, per delegació
de l’alcalde, a la reunió convocada per l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi
Giménez, amb els alcaldes de Sentmenat, Marc Verneda, i de Matadepera, Mireia
Solsona. L’objectiu de la trobada és el d’analitzar la problemàtica de la carretera
C1415a, entre Terrassa i Sentmenat, que ha estat assenyalada pel RACC en l’estudi
EURORAP com un dels deu trams més perillosos de la xarxa catalana. La reunió
tindrà lloc a l’Ajuntament de Castellar del Vallès (pg. de Tolrà, 1).
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, es reunirà demà amb els principals agents socioeconòmics de la ciutat:
Cecot, Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, i els sindicats UGT i CCOO; i amb
els representats dels diferents Grups Municipals, per debatre sobre la diagnosi del
Pla de Promoció Industrial de Terrassa i les propostes d’actuació corresponents. La
reunió tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges a l’inici de la reunió.
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 B. 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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “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 de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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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) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Cicle
moda ètica i sostenible. Grup “Revolució Tèxtil Terrassa”. Un dels grans reptes del
nostre temps és el concepte de sostenibilitat, potenciar un desenvolupament que
satisfaci les necessitats presents de tothom sense comprometre la satisfacció de les
necessitats de les futures generacions tot respectant els cicles de la natura. El sector
tèxtil no és aliè a aquest repte, al contrari, a causa de les seves dimensions i
especificitats, pot contribuir molt considerablement a la sostenibilitat del sistema. El
CDMT vol unir-se a aquesta lluita difonent coneixement per promoure la consciència
i els canvis de comportament necessaris en el camí de la sostenibilitat. Per aquest
motiu, inaugurem un cicle a l’entorn del concepte de moda ètica i sostenible,
entenent com a moda el conjunt de peces d’indumentària que circulen pel món. Les
activitats d’aquest cicle tindran lloc al CDMT en dimarts o dijous aproximadament
cada dos mesos i seran de format variat: projeccions, tallers, xerrades amb
especialistes, amb dissenyadors i/o productors, accions, etc. En aquesta ocasió ens
acompanyarà el grup “Revolució Tèxtil Terrassa”, una iniciativa que pretén investigar
amb una mirada crítica les relacions entre moda i altres temes controvertits com la
pressió estètica, la tirania de les talles o la precarietat laboral al món del tèxtil. Ens
presentaran la seva pàgina web a on trobareu un munt de recursos per viure com a
consumidors de moda més “sostenibles” a la nostra pròpia ciutat. Tindrà lloc al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Cavall Fort: Tan divertit com un joc”, a
càrrec de Raquel Farràs. Activitat dirigida a infants a partir de vuit anys. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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