Agenda

Dimecres, 16 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; de la
regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; i del president de
l’entitat Prou Barreres, Joan Vila, visitarà la remodelació de l’Escola Municipal la Llar,
consistent en l’habilitació d’un nou accés per la placeta de Rosa Puig i la instal·lació
d’un ascensor exterior per assegurar l’accessibilitat a totes les plantes de l’Escola.
La visita tindrà lloc a l’Escola Municipal la Llar (placeta de Rosa Puig, 1).
L’acte finalitzarà amb un contacte amb els mitjans de comunicació.
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, participarà en l’acte de lliurament de premis als guanyadors del
Concurs de Programació “ProgramaMe” organitzat per l’Institut Nicolau Copèrnic.
“ProgramaMe” és un concurs de programació per cicles formatius que se celebra
anualment a tot l’Estat espanyol, en cada Comunitat Autònoma. Enguany, a nivell
català, tindrà la seu al Nicolau Copèrnic i hi participaran alumnes de centres d'arreu
de Catalunya de Cicles Formatius d'Informàtica, que durant el matí hauran hagut de
resoldre 10 problemes, en 4 hores, programant en diferents llenguatges. Aquest
concurs reuneix en un mateix lloc els millors alumnes programadors de Cicles
Formatius de Grau Superior de Catalunya. L’acte tindrà lloc a l’Institut Nicolau
Copèrnic (c/ del Torrent del Batlle, 10).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; la regidora de
Seguretat, Maruja Rambla; i la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera; assistiran a
la representació de l’espectacle sobre seguretat vial “Canvi de marxa”, acció
d’educació vial adreçada a joves d’entre 16 i 25 anys i organitzada per la Fundació
Mutual de Conductors i el Servei Català de Trànsit. L’acte tindrà lloc al Teatre
Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 10 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, es reunirà amb el
director de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Joan Ramon Ruiz. A la reunió també hi assistirà personal tècnic i representants de la
Coordinadora Capaç, que integra les associacions de mares i pares de les quatre
escoles d’educació especial de Terrassa. La reunió tindrà lloc a la seu del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (pg. del Taulat, 270).
A les 12 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la Junta General del Consorci de
Salut i Social de Catalunya (CSC) i a l’Assemblea General de l’associació
empresarial CAPSS, que tindran lloc a la seu del CSC (av. del Tibidabo, 21,
Barcelona). El CSC exerceix la representació i defensa del prop d'un centenar
d'associats i 43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de
protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als
serveis socials i de salut. Amb una clara vocació pública, el CSC presta serveis d'alt
valor afegit als seus associats i col·labora en la definició del model, adaptant-se a les
noves situacions dels centres sanitaris i d'atenció social i del món municipal. Tots els
associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.
A les 18.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
presidirà la sessió oberta a la ciutadania explicativa de les novetats i aspectes a
destacar de l’esborrany del nou Reglament de Participació Ciutadana. L’acte tindrà
lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert solidari, a benefici
de “La Casa dels Xuclis”, a càrrec de l’Orquestra de Corda de l’Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa. En aquesta ocasió, el concert servirà per
mostrar la feina feta les últimes setmanes per la secció de corda de l’Orquestra
Simfònica del Conservatori, dirigida per José Enrique Tarrasó Rovira, i comptarà
amb la col·laboració de l’Orquestra Infantil de l’Escola, dirigida per Aleix Puig
Caminal. Aquest cop, s’aprofitarà l’acte per fer difusió i recollida de fons per a “La
Casa dels Xuclis”, gestionada per l’associació AFANOC, entitat que treballa per
ajudar infants amb càncer i les seves famílies. El concert tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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: “On busquem feina?”. En aquest espai de
coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals actuals de recerca
de feina. S’incidirà en on buscar feina i, especialment, com. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Seminari de tramitació telemàtica per a la creació
d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes aquelles
persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a SL, o
SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell inicial, a
càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10.30 h:
Activa el + 60: “Jardí de contes”. Taller de jardineria i horticultura, a càrrec del servei
de Promoció de la Gent Gran. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, i
proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es
realitza amb el suport d'un monitor i del personal de la biblioteca. El taller "Jardí de
contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans".
A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs per a infants: Fes la teva portada, a càrrec de
Ferran Juan Chiner. Adreçat a infants a partir de set anys on se’ls ensenyarà a fer
portades de treballs d’escola amb ordinador. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Samfaina de contes”, a càrrec de Carles Alcoberro. Activitat
adreçada a infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
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