Agenda

Divendres, 18 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà demà la III Cursa per la Justícia
Social de Terrassa, juntament amb el secretari general de CCOO al Vallès
Occidental-Catalunya Central, Enrique Rodríguez; i la responsable de voluntariat i
esports de Prodis, Dolors Videra. A l’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14, 16), assistiran també el regidor
d’Esports i president del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Dani Nart,
els atletes Nacho Cáceres, Carme Ballesteros i Juan Pedro Mora, i un representat
de Creu Roja. La III Cursa per la Justícia Social de Terrassa tindrà lloc el proper 3
d’abril, organitzada per CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central i Prodis, amb
la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Creu Roja i
l'Ajuntament de Terrassa.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa; del president de
MútuaTerrassa i de la Fundació Vallparadís, Josep Betriu; i del gerent de l’Àmbit de
Servei Sociosanitari de MútuaTerrassa, Francesc Puig; participarà en la cloenda de
la jornada commemorativa del 25è aniversari de la Fundació Vallparadís –
MútuaTerrassa. L’acte, al que també assistirà la tinenta d’alcalde de Drets Socials i
Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici
Docent de Mútua Terrassa (c/ de Sant Antoni, 39).
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de presentació del llibre
Terrassa 2015, anuari que recull els esdeveniments més destacats de la ciutat,
publicat per l’Arxiu Tobella. Terrassa 2015 és obra del fotoperiodista Ricard
Domènech, autor de la redacció del llibre, i de la fotògrafa Montse Saludes, autora
de la majoria de fotografies i coordinadora de la publicació. L’acte, al que també
assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores, tindrà lloc a l’Arxiu Tobella (placeta de
Saragossa, 2), comptarà amb la xerrada: “Terrassa, ciutat dels ponts? Els cinc ponts
de la Rambla”, a càrrec del fotògraf i estudiós de la ciutat Rafael Aróztegui,
exvicepresident de l’Arxiu Tobella.
A les 21.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà al Concert solidari contra la pobresa
infantil, a càrrec del Cor i l’Orquestra Amics Unesco de Barcelona, que interpretaran
el “Rèquiem de Mozart”. L’acte, a benefici de Càritas Diocesana de Terrassa, està
organitzat per la Fundació Música Solidària amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa, el Bisbat de Terrassa, el BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.
Tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit (pl. Vella, 1).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora d’Habitatge, Lluïsa Melgares, presentarà la Sessió de treball de formació
per a personal municipal d’aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. L’acte tindrà
lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 11.30 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, acompanyarà la
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, a la visita prevista a les
instal·lacions de la Fundació Terrassenca Prodis (pl. del Tint, 6).
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A les 12.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, oferirà una roda de premsa per informar
del procés de preinscripció escolar per al curs 2016-2017. L’acte tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
El regidor de Consum, Miquel Sàmper, participarà en l’acte de cloenda de la
Setmana del Consum i lliurarà els premis de la Gimcana del Consum. L’acte, que
tindrà lloc a la plaça Vella, comptarà amb l’actuació de Keko Pujol amb l’espectacle
infantil Coloraines.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle Mart 3
– Micro Arts Escèniques Terrassa, dins de la Temporada d’Arts Escèniques a
Terrassa. Es tracta de la tercera edició d’una mostra del panorama escènic de la
ciutat on diversos creadors i creadores locals presentant treballs microescènics.
Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert a càrrec de Gary Bartz
Quartet, dins de la 35a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Tindrà lloc a la Nova
Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitat del Servei d’Ocupació: Sortida formativa a l’eix comercial Passeig de Gràcia
i Plaça Catalunya. Per part de l’alumnat del curs d’Activitats auxiliars de comerç a la
zona del passeig de Gràcia i plaça de Catalunya, amb l’objectiu de conèixer en
primera persona el funcionament dels diferents tipus d’establiments segons el seu
producte i la marca. Tindrà lloc al passeig de Gràcia i a la plaça de Catalunya de
Barcelona.
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A les 9 h:
Activitats del Servei de Consum: Taller de “Consum responsable”. Tindrà lloc a
l’Escola Municipal de la Llar (plta. de Rosa Puig, 1).
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 de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a les
empreses i els professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Consum: Gimcana del Consum. Participen tres escoles en
una gimcana pels comerços i carrers del centre, relacionada amb temes de consum.
Dintre de la Setmana dels Drets de les Persones Consumidores. Tindrà lloc als
comerços del Centre de Terrassa.
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “The elves and the shoemaker”, a càrrec de Salt
Idiomes. Activitat adreçada a infants de quatre a dotze anys. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprofita el teu telèfon mòbil (smartphone)”, a
càrrec de Jordi Gómez. Activitat adreçada a persones que vulguin treure profit del
seu telèfon mòbil. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Mois consacré à la poésie
d’auteurs et chantants français”, a càrrec de Xavier Rodríguez. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 20.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “La cana simple”, a càrrec de
Montserrat Margalef, requint i clarinet; Francesc Puig, clarinet; Queralt Roca,
clarinet; Clara Font, clarinet; Rosa M. Caparrós, clarinet; Albert Gumí, clarinet alt i
clarinet; Valeria Conti, clarinet baix i clarinet; i Xavier Castillo, clarinet contrabaix i
clarinet baix. A l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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