Agenda

Dimarts, 2 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels regidors de Manteniment Urbà,
Pedro Domínguez, i d’Ocupació, José Manuel Jiménez, visitarà el servei de neteja
d’adhesius i cartells que forma part del programa “Terrassa Neteja en Marxa”, per
reforçar la neteja de la ciutat. El punt de trobada serà a l’avinguda d’Àngel Sallent a
l’alçada de la plaça d’Antoni Guiu.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte central commemoratiu del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat. L’acte, al que també hi assistirà
regidor de Serveis Socials, Antoni Salvadó, representants dels Grups Municipals i
altres membres de la Corporació Local, inclourà la lectura d’un Manifest per part de
Carme Sala, membre de l’Associació de Persones Sordes de Terrassa; l’exposició
del Projecte de la Càtedra Unesco amb el municipi de Santa Tecla d’El Salvador, en
relació a l’atenció a les persones amb discapacitat, en col·laboració amb la Taula de
la Discapacitat de Terrassa; i la interpretació musical de l’obra “Domine Deus”
d’Antoni Vivaldi, a càrrec del duet de l’Escola Municipal de Música format per Marta
Esteban (soprano) i Mireia Moncada (oboè), acompanyades al piano per Carme
Albors. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, participarà
en la Jornada “La Catalunya industrial: visió i aportacions des del Vallès Occidental,
organitzada en el si de POLindústria pel COPEVO amb el suport de l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Terrassa. En la jornada també hi
participaran el director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Antoni
Maria Grau, i el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil.
Aquesta jornada té com a objectiu aportar el punt de vista d’empreses i institucions
per donar valor a la concreció de polítiques públiques sectorials que s’estan
dissenyant en favor de la indústria. També servirà per explorar formes d’intervenir
als polígons industrials per tal de fer-los més competitius i adequats a les necessitats
de les empreses localitzades i per mostrar la força de la col·laboració i
l’associacionisme entre diferents agents (empresa, administració i centres de
coneixement) com a mecanisme d’innovació i increment de la competitivitat territorial
i empresarial. La jornada s’aborda amb un programa matinal organitzat en tres grans
blocs, amb formats diferents, que donaran resposta a les qüestions plantejades.
Tindrà lloc al Parc Audiovisual de Terrssa, seu del Parc Científic i Tecnològic de
Terrassa Orbital.40 (ctra. BV.1274, km 1).
ALTRES ACTIVITATS
Del 2 al 30 de desembre:
75è Aniversari de l’Exili Republicà: Exposició: “La retirada. Exili, febrer de 1939”.
Cicle organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, el Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa i la Delegació de Terrassa d’Òmnium Cultural. Es podrà veure a l’Espai
Òmnium del Centre Cultural Terrasa (rbla. d’Ègara, 340).
Del 2 al 30 de desembre:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Canvia aquest món – Amnistia Internacional”.
A càrrec d’Amnistia Internacional, per celebrar el 50è aniversari de l’entitat a través
dels cartells que han elaborat artistes rellevants d’arreu del món. Es podrà veure a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Perfeccionar el CV és fàcil
si saps com”. Aquest espai de coneixement es composa de dues sessions, la
primera de 5 hores de durada on es treballen els conceptes teòrics i s'aprofundeix en
els recursos sobre competències i estructura d'aquesta tipologia de CV, i una segona
sessió individual que consisteix en una entrevista amb la persona que ha guiat la
sessió per donar els darrers retocs al currículum per competències que s'ha
d'elaborar casa entre una i altra sessió. Tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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 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). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Simulacre als edificis Didó, Plaça Ajuntament i Raval: Una de les accions més
importants dintre de la implantació del Pla d’Autoprote3cció (PAU) és la realització
d’un simulacre d’emergència. Aquest és un acte formatiu que permetrà interioritzar al
personal de l’Ajuntament de Terrassa les accions a portar a terme davant una
situació d’emergència a les instal·lacions municipals. D’altra banda el simulacre
posarà a prova les instal·lacions i permetrà corregir i millorar aquestes.
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A les 16.30 h:
Activitats del BaumannLab: Taller d’operari d’impressores 3D. Tindrà lloc els dies 2,
5, 10 i 17 de desembre. Curs per a aprendre a fer servir una impressora. A càrrec de
Communia. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Campanya Terrassa contra la violència masclista: Xerrada: “Les situacions de
victimització i les seves seqüeles psicològiques”, a càrrec de Maria Jesús Tarragona,
psicòloga clínica del Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa.
Acte organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere i l’Associació de Dones
Montserrat Roig. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av.
d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes d’aquí i d’allà, a càrrec de Rosa
Fité. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la Sala
Polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Campanya Terrassa contra la violència masclista: Desfilada de moda contra la
violència masclista, amb roba de la botiga “Estil Solidari”, organitzada per l’ONG
Sant Martí. Al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià,
189).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de Crítica Literària: “L’última nit”, de James Salter, a càrrec
de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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