Agenda

Dimecres, 18 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela; i del regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez;
visitarà el Campus per a persones amb capacitats diverses organitzat pel Servei
d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. El
campus, adreçat a persones de més de vuit anys afectades de discapacitat física,
psíquica o sensorial, se celebra del 3 al 20 de juliol, de dilluns a divendres de 8.30 a
13.30 h a les instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5). Durant el
Campus, les persones participants es familiaritzaran amb diferents modalitats
d’esport adaptat, com natació i altres esports aquàtics, tennis, bàsquet, hoquei,
futbol i hípica.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, informarà sobre el marc pressupostari 2019 a la
reunió ordinària del Consell Municipal del Districte 3 que tindrà lloc a la seu del
Consell, al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1). A l’acte
també participarà el regidor del Districte 3, Jordi Rueda.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado; acompanyat del diputat delegat de Comerç de la Diputació de
Barcelona, Isaac Albert; i del president de la patronal Cecot i del Centre de
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Reempresa de Catalunya, Antoni Abad; presentarà el projecte “Reempresa Mercats
Municipals” per facilitar i millorar la transmissió i ocupació de les parades dels
mercats. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, tindrà lloc al mercat del peix del
Mercat Municipal de Sant Pere (pl. del Triomf, s/n). “Reempresa Mercats Municipals”
és un projecte liderat per la Diputació i la patronal Cecot, amb el suport de diversos
ajuntaments de la província de Barcelona, que consisteix en una aposta per
emprendre en aquests tipus de mercats. El projecte es desenvolupa a través d’un
programa que busca facilitar i millorar la transmissió i ocupació de parades
disponibles als mercats i visibilitzar-los com un espai de bones oportunitats per
reemprendre nous negocis.
A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, oferirà
una roda de premsa per presentar el projecte “Igualtats connectades”, que impulsa
l’Ajuntament de Terrassa amb finançament europeu i amb la participació de la
Universitat de Vic i de l’associació CEPS Projectes Socials. A la roda de premsa
intervindran també l’investigador sobre diversitat sexual i de gènere de la Universitat
de Vic Miquel Missé; la responsable de projectes internacionals i de consultoria i
gestió de CEPS Projectes Socials, Mariana Pfenniger; i la directora de l’àrea de
Drets Socials i Serveis a les Persones, Montse Martínez. La roda de premsa tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
“Igualtats connectades” és un projecte pioner que pretén aplicar la interseccionalitat
en l’acció conjunta de l’administració i la societat contra la discriminació. L’enfoc
interseccional posa l’accent en el fet que sovint hi ha més d’un factor de
discriminació en una mateixa persona, creant noves necessitats a l’hora de prevenir i
evitar la discriminació. Encara hi ha molt poques experiències de l’aplicació d’aquest
corrent a Europa, i per això la UE ha subvencionat amb prop de 200.000 euros el
projecte. A canvi d’aquest ajut econòmic, la ciutat haurà de posar a disposició de la
UE els progressos i coneixements adquirits.
ALTRES ACTIVITATS
A les 11.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “A l’estiu, la mainada al Museu”. Conte: Hi havia
una vegada... una torre en un palau, activitat per a infants de 3 a 8 anys. Tindrà lloc
a la Torre del Palau (pl. de la Torre del Castell-Palau, 8).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 19.30 h:
2018 Fem l’estiu a Terrassa: Animació infantil “Quin sarau!”. A càrrec de la
Companyia Xarop de Canya. Tindrà lloc a la Plaça Vella.
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