Agenda

Dimecres, 3 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb l’alcaldessa de Viladecavalls,
Francesca Berenguer, per tractar temes d’interès per a ambdós municipis. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora de Salut, Eva
Candela; es reunirà amb el president del Centro Cultural Andaluz Casa Priego de
Córdoba en Terrassa, Antonio Merino; que li presentarà el Festival Anual Benèfic a
favor de l’entitat “El sueño de Aarón” que anirà a càrrec de la Asociación Flamenca
Andaluza Rosi Ugal, com a entitat de la Casa Priego de Córdoba en Terrassa. El
nen Aarón García, afectat d’Atròfia Muscular Espinal, acompanyat de familiars,
també assistirà a la reunió, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional i de Drets Humans, Adrián
Sánchez, participarà en la inauguració de l’exposició “Colòmbia - Desaprendre la
Guerra, Aprendre la Pau”, juntament amb el fotògraf i autor de l’exposició, Javier
Sulé, i Edinson Cuéllar Oliversos, defensor dels Drets Humans, advocat i membre de
l’equip jurídic del Col·lectiu Sociojurídic Orlando Fals Borda, representant de
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víctimes del conflicte armat per execucions extrajudicials, desaparicions forçades i
desplaçament forçat, entre altres violacions dels Drets Humans. L’acte tindrà lloc a
l’Arxiu Municipal Administratiu (c/ del Pantà, 20) i l’exposició es podrà veure en
aquest espai al vestíbul de l’Arxiu del 2 al 26 d’octubre. L’exposició es configura com
una mirada al que ha estat el conflicte armat colombià i al camí emprès després de
la signatura de la pau. Les seves víctimes, la resistència de dones, indígenes,
camperols i afrodescendents enmig de la guerra i els guerrillers en el seu procés de
reincorporació a la vida civil són els seus principals protagonistes.
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
oferirà demà una roda de premsa per presentar la Temporada de Música octubredesembre 2018 de l’Auditori Municipal de Terrassa, que comptarà amb 26
espectacles amb 24 repertoris diferents. A l’acte, que tindrà lloc a l’escenari de
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1), intervindran també
representants de les entitats i col·lectius que participen a la programació: Carles
Llongueras, representant de Terrassa Ciutat Coral; Rosa Maria Caparrós, cap
d’Activitats i Promoció Externa de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa; Manuel García, president d’Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa;
Núria Escudé, representant de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits; i Oleguer
Cadevall, trompista i secretari de la Banda de Terrassa. Després de la presentació,
s’oferirà un tastet musical corresponent al concert inaugural que porta per títol
“Vittoria, vittoria” que tindrà lloc el dijous 4 d’octubre a la Casa Alegre de Sagrera a
càrrec de la soprano Itziar Espinar, el baríton Juan Carlos Esteve i el pianista Juli
Rodríguez. Demà, el duet vocal estarà acompanyat pel pianista Daniel García.
A les 12 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 18.30 h:
El regidor Javier García, oferirà una audiència pública per exposar a la ciutadania les
accions de govern més rellevants i atendre les seves preguntes o peticions en
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matèria d’Observatori Econòmic i Social; Transparència; Estructura Territorial i
Districtes; Qualitat Democràtica i Usos del Temps. Les audiències públiques
constitueixen un espai de participació i debat per a la ciutadania que vol implicar-se
més activament en la ciutat, i estan regulades pel reglament de participació
ciutadana. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189). L’assistència i participació a les sessions és oberta a tota la
ciutadania, amb inscripció prèvia a https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques.
Des d’aquesta pàgina es pot accedir a un formulari d’inscripció on s’ha de fer constar
el nom i el correu electrònic, indicar a quina sessió o sessions es vol assistir i
consignar les preguntes que es vulguin fer al membres del Govern.
ALTRES ACTIVITATS
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’hi ofereixen. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. Espai en el que es treballa
sobre el valor i la projecció de les competències personals i les potencialitats. Es
treballa per conèixer la importància de la pròpia marca i els passos necessaris per
crear-la, identificar les estratègies necessàries per projectar-la i fer-la visible a la
xarxa. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè Gonzàlez. 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).
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A les 18 h:
Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals: Taller 2.
“Interseccionalitat en els moviments socials: experiències i reptes”. A càrrec de Sam
Fernández, llicenciada en Biologia, investigadora i formada en gènere, diversitat i
processos de salut, malestar i atenció. Forma part d’un projecte cofinançat pel
Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i posat en pràctica
per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
i CEPS Projectes Socials Barcelona. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/
de Colom, 114).“Igualtats Connectades: Interseccionalitat en les polítiques públiques
locals” és un projecte pioner que planteja l’aplicació de l'enfocament interseccional
en les polítiques públiques locals de no discriminació a l’Ajuntament de Terrassa. Es
tracta d’una prova pilot que té per objectiu avançar en la implementació del principi
d’igualtat i no discriminació de manera interseccional en el context d’una
administració local i en diàleg amb la societat civil.
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