Agenda

Dimecres, 9 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, es reunirà amb el director de la Fundació
Jaume Bofill, Ismael Palacín, i amb la responsalbe del Programa “Magnet: Aliances
per a l’èxit educatiu”, per parlar d’aquest programa de lluita contra la segregació
escolar en el que participa l’Institut Nicolau Copèrnic. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Ciutadania, Adrián
Sánchez, es reunirà amb el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
Oriol Amorós, per intercanviar impressions sobre el Pla de Ciutadania i de les
Migracions 2017-2020 i compartir punts de vista en l’àmbit de l’educació a la
ciutadania. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Eva
Candela, participarà en la presentació del llibre “Recull de records del barri de Can
Palet” extret del Taller Records de tota una Vida al barri de Can Palet i impulsat per
l’Associació El llibre de la Vida. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde
Morera (pl. de Can Palet, 1).
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A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela; de portaveus de Grups Municipals i de representants de la Corporació
Local; rebrà el primer equip masculí del club Línia 22 HC que ha aconseguit l’ascens
a Divisió d’Honor A, màxima categoria d’Hoquei Herba. La recepció tindrà lloc al
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, acompanyarà el secretari d'Igualtat,
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós, en la visita que aquest farà a la seu local de
Creu Roja (c/ de Fra Bonaventura Gran, 10), per conèixer el projecte
"Acompanyament educatiu a joves als instituts", taller de reforç escolar als instituts
Montperdut i Cavall Bernat, que es desenvolupa per part de Creu Roja dins de la
línia de suport a activitats, projectes i serveis impulsats per la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania que realitzen les entitats que contribueixen a la promoció de
la igualtat d’oportunitats educatives d’infants i joves d’origen estranger. El regidor
també participarà, juntament amb el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, en
el lliurament de diplomes a les persones participants en el Programa de
Reincorporació al Treball 2017.
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, visitarà les tasques de manteniment de polígons industrials que s’estan
fent a la ciutat. L’Ajuntament de Terrassa va iniciar fa tres anys el Pla de
Manteniment de Polígons Industrials. Des del mes d’abril de 2015 fins a data d’avui,
s’han fet tasques de panots aixecats, arranjaments d’arrels que aixequen el
paviment, sots al carrer, vorades trencades, escossells aixecats, neteja d’embornals
i asfaltats, entre d’altres, dels polígons de Can Parellada, Can Petit, Els Bellots,
Santa Margarida i Can Palet, Segle XX, Montserrat, la Grípia, Can Petit i Polígon
Nord. El punt de trobada de la visita serà a l’avinguda de Santa Eulàlia amb el carrer
del Miño.
El tinent d’alcalde atendrà els mitjans després de la visita per explicar les tasques de
manteniment fetes fins ara i les que s’han de desenvolupar en els propers mesos.
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A les 17 h:
La regidora de Serveis Socials, Gracia García, presidirà demà la constitució del
Consell Municipal de Serveis Socials. En aquesta reunió es realitzarà la constitució
del Consell, es fixaran les reunions ordinàries del Plenari i de les seves
corresponents Comissions permanents, i s’explicarà l’objecte, les funcions i el
funcionament general de l’òrgan. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda,
i el regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat i de Ciutadania, Adrián Sánchez,
també assistiran a l’acte. El Consell Municipal de Serveis Socials de Terrassa és un
òrgan de participació sectorial de caràcter deliberatiu, que té per objecte promoure,
estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes i de les seves
entitats i col·lectius en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit dels Serveis
Socials. La finalitat se centra en involucrar la ciutadania i tots els agents socials
vinculats al territori en les polítiques socials del municipi, i possibilitar l’eficàcia i el
reforçament de la xarxa de serveis socials. L’acte tindrà lloc a l’Aula Polivalent de
l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada, 596)
A les 18 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, participarà en la xerrada – taller: “Discurs
d’odi a les xarxes socials: com construir narratives alternatives”, organitzada pel
Servei de Ciutadania en col·laboració amb SOS Racisme. Es tracta d’un taller
participatiu on es treballarà al voltant d'aquest concepte oferint eines per generar
narratives alternatives a aquests discursos. D'altra banda, també es presentarà el
Servei d'Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme (SAiD), dins del nou
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i SOS Racisme juntament amb
l'informe InVisibles 2017. L'estat del racisme a Catalunya, que avala i justifica la
necessitat d'impulsar accions de prevenció i atenció de casos de racisme des de les
ciutats. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, participarà en la presentació de l’exposició
“The Backway. A l’origen de la migració africana” i de les entitats Nous Catalans,
Sectorial Immigració de l’ANC i Veu Pròpia. L’acte tindrà lloc a Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2). Posteriorment, es farà una visita comentada a
l’exposició, de format urbà, que estarà ubicada al passeig del Comte d’Ègara.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30, 10.30 i 15.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Mil aventures al parc de Sant Jordi”. Activitat
adreçada a l’alumnat de P4 i P5 de 10 escoles de la ciutat. El seu objectiu és
sensibilitzar els infants perquè tinguin cura dels espais naturals, conèixer la Masia
Freixa i els seus jardins i participar d’uns jocs que fomentin el treball en equip.
Organitzat per l’alumnat de Batxillerat d'Arts Escèniques dels instituts Torre del
Palau i Viladecavalls. El punt de trobada serà al davant de la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “Jardí de contes”: Taller de jardineria
i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes
aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Treball amb l’Institut Terrassa - Tèxtil. Es
treballarà sobre nous enfocs a les professions tèxtils orientats a la demanda de les
empreses. Tindrà lloc a l’Institut Terrassa (rbla. d'Ègara, 331).
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A les 15 h:
Formacions d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu “Com crear una
botiga virtual”. Formació adreçada a persones emprenedores que tenen la idea de
crear la seva pròpia botiga virtual. Es presentaran les formes de comercialització
electrònica, els paràmetres per a la venda en Internet, la incidència que té per a
l'economia global i el desenvolupament empresarial. L’objectiu és dotar les persones
participants dels coneixements bàsics per construir i mantenir una botiga virtual amb
aplicacions informàtiques en xarxa de codi lliure. Tindrà lloc a l’Aula 7 de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Mr. Sun, here we go!”, a càrrec d’Anaid Rosas. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 ( c/ de l’Infant Martí, 183).
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