Agenda

Dijous, 10 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà els germans Álvaro, Alejandra i Luis Illán,
afectats per una malaltia minoritària, l’Ataxia Telangiectasia, que provoca manca de
control motriu generalitzat i progressiu. Els germans Illán participaran, amb l’ajuda
d’atletes voluntaris, a la Marató de Barcelona el proper diumenge 13 de març, amb el
propòsit de donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per continuar la seva
investigació mèdica. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la presentació del llibre “Dies i records
d’infantesa”, a càrrec de la seva autora, la cantant Núria Feliu, i de l’editor, Albert
Torras. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39 B).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà, en qualitat de president executiu d'ACTE (Associació de Col·lectivitats
Tèxtils Europees), en el Comité Executiu de l’entitat que tindrà lloc a la ciutat de
Mouscron (Bèlgica). ACTE, creada el 1991 per iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa
i la Diputació de Barcelona, la Communauté Urbaine de Lille (França), l'Associacão
de Municípios do Vale do Ave (Portugal), la IEG de Mouscron i la IDETA de Tournai
(Bèlgica), està present en deu països europeus i compta amb un centenar de
membres. Actualment, i des de l'any 2013, Terrassa ostenta la presidència d'ACTE
Europa.
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A les 10.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, presentarà les activitats de la Setmana del Consum, que tindrà lloc del 14 al
18 de març, i el balanç de persones usuàries del servei de Consum corresponents a
l’any 2015. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
La regidora de Capacitat Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la roda
de premsa convocada per l’associació Prou Barreres per alertar sobre l’actuació de
persones incíviques que ocupen places reservades de persones amb discapacitat.
L’acte tindrà lloc al Parc Vallès (av. del Tèxtil, s/n, Polígon Industrial Santa Margarida
II).
A les 13h:
El tinent d’alcalde Miquel Sàmper participarà a la roda de premsa convocada per
Hockey per Terrassa per a presentar el nou lloc web de l’entitat. L’acte tindrà lloc a la
Casa Soler i Palet (c/ Font Vella, 28).

ALTRES ACTIVITATS
A les 8.45 h:
Activitats del Servei d’Innovació i Universitats: Saló de l’Ensenyament – Fira de
Barcelona. L’Ajuntament de Terrassa promocionarà aquesta setmana l’oferta
universitària de la ciutat en la 27a edició del Saló de l’Ensenyament, que se
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celebrarà del 9 al 13 de març al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona. El Servei
d’Universitats comptarà amb un estand a la fira per informar dels estudis universitaris
que es poden cursar al campus universitari de Terrassa. L’objectiu és promocionar
l’oferta universitària de la ciutat i l’ampli ventall de serveis i recursos adreçats als i les
estudiants. Tindrà lloc al Recinte Montjuïc, 1, Pavelló 2 E537.
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Eines 2.0”. L'espai de xarxes
professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que es troben en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Les xarxes
professionals són un canal a tenir en compte en la recerca d'ocupació. A l'entorn
competitiu en que ens trobem, en el que la globalització i la tecnologia han donat lloc
a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de
trobar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Interessos i competències professionals”. Per
poder establir quin és l'objectiu professional, abans cal reflexionar sobre quins són
els interessos professionals i les competències associades. En aquest espai de
coneixement es tracten aquests dos aspectes tan íntimament relacionats amb el
projecte professional. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
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 9.30 i a les 11.30 h:
Oferta d’activitats de la Guia del Servei d’Educació: “Anda jaleo jaleo”, projecte
pedagògic – teatral, adreçat a alumnes d’ESO i Batxillerat, sobre la II República
espanyola i la Guerra Civil. Aquest espectacle inclou històries, poemes, música i
cançons de la República i la Guerra Civil espanyola en el període que va del 1930 al
1940. A càrrec del grup Catorzedeabril, que forma part de l’Associació Cultural que
porta el mateix nom. El grup està format per actors de diferents generacions,
dedicats al teatre i a la música, encapçalats per la família Lucchetti. Tindrà lloc al
Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
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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 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “El poble
va de Fira!” Curs d’indumentària modernista. Permet endinsar-se en l’estètica de
l’època amb l’objectiu d’elaborar un conjunt d’indumentària el més fidel possible.
Com a novetat d’aquesta edició, es confeccionarà una faldilla i es reciclarà o
transformarà una brusa. Es tracta d’una indumentària més adient amb el tema de la
Fira d’aquest any a Terrassa que és el món obrer. Per això caldrà portar una o més
bruses per poder treballar amb elles. El curs està dirigit per la professora Rosa
Rubio, experta modista i col·laboradora habitual del CDMT. Durant les sessions, ella
va guiant en el disseny, patronatge i confecció d’un model personalitzat. La segona
sessió es dedicarà a treballar el patró de la faldilla, a observar la brusa i veure’n les
possibilitats. També es visitaran les reserves del CDMT on es pot veure
indumentària modernista original. Es tracta d’un curs adreçat a persones amb
nocions de costura. El treball de confecció es farà a casa, al Museu s’orienta i es
dirigeix la feina. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/
de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “L’Arc de Sant Martí”, a càrrec de Teresa Jiménez, Sílvia Medina,
Lourdes Pérez i Míriam Requena. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a
tres anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activity english, a càrrec de Martha Bernal. Activitat
adreçada a infants de set a deu anys, en anglès a càrrec d’una persona voluntària. A
la Biblioteca del Districte2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Dia Internacional de les Dones 2016 “Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una
mirada de gènere”: Col.loqui - Taula Rodona: “Una altra mirada a les dones
refugiades”, a càrrec de Yolanda Nieves, activista del grup de refugis d’Amnistia
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Internacional – Catalunya, i d’Isabel Marqués, Síndica de Greuges de Terrassa, en
representació de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Activitat organitzada pel servei de Polítiques de Gènere amb la col·laboració del
servei de Solidaritat i Cooperació Internacional. Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Club de lectura per a
adults que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal dels
participants, propiciant el diàleg i l’argumentació. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Dia Internacional de les Dones 2016 “Refugiades desplaçades: L’exili invisible, una
mirada de gènere”: Visita guiada “Amb veus de dones: visita a l’Arxiu de Terrassa
amb perspectiva de gènere i les dones Tiana de la Riba: 500 anys d’història”, a
càrrec de Joan Soler, director de l’Arxiu Històric de Terrassa; Maria Josep Ariño,
tècnica de l’Arxiu; i Montserrat Millàs, genealogista. Visita guiada a les instal·lacions
de l’Arxiu per conèixer les diferents tasques que es realitzen. Es mostrarà com fer el
nostre propi arbre genealògic a partir de l’experiència de Montserrat Millàs amb les
dones de la família vallesana Tiana de la Riba. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de
Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (c/ de Baldrich, 268).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Bona nit monstres!”, a càrrec de Raquel
Farràs. Activitat adreçada a infants a partir de vuit anys. A la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Les set caixes” de Dory Sontheimer, a càrrec
de David Yeste. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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