Agenda

Dimecres,17 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, oferirà una roda de premsa sobre la sessió de
treball que se celebrarà al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1) amb
ajuntaments que han iniciat la via sancionadora amb els bancs per tenir pisos buits.
En la roda de premsa també hi participaran representants dels municipis
participants, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i de l’Observatori dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). La roda de premsa, a la que també
assistiran la tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i
la regidora de Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, tindrà lloc al mateix
Centre Cívic.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i de la regidora de Polítiques
Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, visitarà un dels habitatges que les entitats
financeres han posat a disposició de l’Ajuntament de Terrassa per a lloguer social
després de l’obertura dels primers expedients sancionadors. El punt de trobada per
visitar l’habitatge serà el Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, i la
regidora de Polítiques Socials d’Habitatge, Lluïsa Melgares, participaran en la sessió
de treball organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) i l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), que
aplegarà diferents ajuntaments de Catalunya. La sessió, que serà oberta als
mitjans gràfics a l’inici, tindrà lloc al Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet,
1).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, i el regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, oferiran una roda de premsa per informar de l’aprovació i adopció
de la Declaració Universal dels Arxius, elaborada i aprovada pel Consell
Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. També es
presentarà el sistema de gestió documental i digitalització de l’Ajuntament en relació
al desenvolupament de l’administració electrònica, els resultats dels projectes de
gestió documental i digitalització de documents, i les estadístiques i resultats dels
arxius de Terrassa. En la roda de premsa també hi participaran l’arxivera en cap de
l’Arxiu Municipal, Teresa Cardellach i el director de l’Arxiu Històric de Terrassa i
Comarcal del Vallès Occidental, Joan Soler.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, acompanyat de
l’interventor de l’Ajuntament de Barcelona i formador de la Diputació de Barcelona,
Rafael Gimeno, oferirà la sessió informativa “Conèixer el funcionament del
pressupost municipal”. La sessió, adreçada a representants d’entitats i a la
ciutadania en general, tindrà lloc a la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5,
2a planta).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la presentació del número 29 de
la revista d’història Terme. L’acte comptarà amb la conferència del doctor en Història
i investigador del CSIC, Pere Verdés Pijuan, sota el títol “Els orígens de la identitat
urbana a la Catalunya medieval”. L’acte, organitzat pel Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa, l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental, tindrà lloc a
la seu de l’Arxiu Històric (c/ de Baldrich, 268).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa per explicar el projecte “Terrassa
aposta per l’Ocupació”. Tindrà lloc a la seu del Servei d’Ocupació municipal, Edifici
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 16 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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes a dojo”, a càrrec de l’Ós
mandrós. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura juvenil, a càrrec d’Isabel Pau. Activitat per
a joves de 12 a 15 anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “El lleó i els conills”, a càrrec de Maria
Teresa Martí. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Cicle Cerquem Salut!: Xerrada: “Cap gota: stop a la incontinència urinària”, a càrrec
de Nerea Morerno, del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat organitzada pel
Consorci Sanitari de Terrassa i la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès, nivell avançat: “Mansfield Park”, de
Jane Austen. Activitat organitzada per la BCT i Salt Idiomes. A la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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