Agenda

Dijous, 19 d’abril
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, es reunirà amb la Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa, Isabel Marqués, en la primera presa de contacte des de la
presa de possessió del càrrec. L'Ajuntament de Terrassa va impulsar, l'any 2017, el
procés participatiu per l'elecció i el nomenament del/la Síndic/a Municipal de
Greuges de Terrassa. La candidatura d’Isabel Marqués va ser l'opció més votada per
la ciutadania per exercir el càrrec de Síndica, obtenint el 80% del suport dels
terrassencs i terrassenques que van votar en el procés participatiu. El Ple de
l'Ajuntament, en data 25 de gener de 2018, va acordar escollir Isabel Marqués com a
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, qui va començar a exercir efectivament
les seves funcions en data 15 de febrer. El càrrec de Síndica esdevé un òrgan de
caràcter unipersonal en el que recau la tasca de defensa i protecció dels drets
fonamental i les llibertats públiques de la ciutadania en les seves relacions amb
l'Ajuntament i els seus organismes dependents i supervisa l'actuació municipal. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva Candela, visitarà la seu del
Banc de Sang i Teixits de Catalunya (Edifici Frederic Duran i Jordà, pg. del Taula,
106-116, Barcelona) per conèixer les instal·lacions i l’activitat que porta a terme. El
Banc de Sang i Teixits, depenent del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, té com a missió garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits a
Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de
desenvolupament de teràpies avançades. Té distribuïts centres d’extracció de sang
arreu del territori. A Terrassa, el centre territorial és a les instal·lacions de Mútua de
Terrassa.
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà al sopar de cloenda de la 13a
promoció del curs d’”Auxiliar d’Hosteleria: cuina i serveis de restauració” del Pla de
Transició al Treball (PFI-PTT) de Terrassa, promogut conjuntament pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa. El
programa PTT s’adreça a joves de 16 a 21 anys que no tenen el Graduat en
Educació Secundària Obligatòria i que volen treballar o cursar un cicle formatiu de
grau mitjà. Els Programes de Transició al Treball (PTT) són uns Programes de
Formació i Inserció (PFI) que es proposen oferir orientació i formació al col·lectiu de
joves que no han obtingut la titulació de l'ensenyament obligatori. Es tracta d'afavorir
la seva incorporació al món del treball, o bé, si s'escau, la seva continuïtat en el
sistema educatiu. L’acte tindrà lloc a la cafeteria - restaurant de l’Hospital Sant
Llàtzer (c/ de la Riba, 62).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, signarà el Conveni marc de col·laboració entre l’empresa municipal
Foment de Terrassa SA i l’entitat Fundació President Amat Roumens - Fupar, en
l’àmbit de la formació qualificadora i l’ocupació. A través d’aquest conveni es
formalitza la relació existent de ja fa temps entre ambdues entitats a través de la
selecció de personal i la seva contractació així com la cessió d’aules de Foment per
als processos de selecció i amb el compromís futur de Fupar, d’acord amb les seves
possibilitats, de participar i col·laborar, d’acord amb les seves possibilitats, amb
Foment de Terrassa, en accions comunes per aconseguir una millora de
l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació de recerca de feina, accions
formatives, pràctiques o altres programes impulsats per les administracions
publiques en general. L’acte tindrà lloc a la seu de Fupar (c/ de les Campiones
Olímpiques, 36) i inclourà una posterior visita a les instal·lacions de l’entitat.
A les 17 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, participarà en l’Homenatge a la gent gran
de 90, 95 i 100 anys del Casal de la Gent Gran Anna Murià. L’acte, que tindrà lloc al
mateix Casal (c/ de Sant Ildefons, 8) inclourà un recital del grup d’havaneres Bon Dia
del Casal de la Gent Gran Anna Murià.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller “Treballem les
capacitats emprenedores, descobrim-nos i millorem el nostre entorn”. Taller
personalitzat per al projecte “En trajecte” del Servei de Joventut, adreçat a joves
d’entre 16 i 20 anys que estan valorant la seva situació personal, que han deixat els
estudis i no estan treballant. Tindrà lloc a la casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 10.30 h:
Activitats d’Activa +60: Art a la ciutat: Exposició guiada de l’obra d‘Antoni Bernad,
fotografia i retrat. Tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 11 h:
Terrassa llegeix...: Xerrada sobre el llibre “Terror a la Xarxa 2”, a càrrec dels seus
autors, Álvaro Colomer i Antonio Lozano. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats d’Activa +60: Assajos oberts a l’Auditori Municipal: “Passione”, obres de
Haydn, Txaikovsky i Nielsen. A càrrec de l’Orquestra Terrassa 48. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest lluch, s/n).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Sant Jordi amb el Martí i la Martina”. Adreçat a famílies amb
infants fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim,
66).
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A les 18 h:
L’hora del conte: “Aventures dins del bosc”, a càrrec de Sara Fuente, narradora.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Tertúlia amb convidat: Joaquim Hernández, pare de l’ex jugador del Barça, Xavi
Hernández. Parlarà sobre la importància de l’actitud de la família a l’esport de base.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura del dijous, a càrrec d’Andreu Vallet. 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 literatura infantil i juvenil per a adults, a càrrec de
Maribel Pascual. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 19.30 h:
XXXI Cicle de Concerts del Conservatori de Terrassa: Concert “Planeta Terra”.
Concert audiovisual amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Terra on els
alumnes de grups de cambra tocaran obres creades expressament per a l’ocasió i
que aniran acompanyades de reflexions i projecció d’imatges sobre la diversitat del
planeta. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, s/n).
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