Agenda

Dijous, 4 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut, Eva Candela; i del regidor
d’Universitat i Inovació, Adrián Sánchez; es reunirà amb una delegació del Centre
Universitari de la Visió (CUV) encapçalada per la seva directora, Núria Tomàs, que li
explicarà a l’alcalde els projectes de futur del CUV. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, participarà en l’esmorzar organitzat per la patronal Cecot en el decurs del
qual tindrà lloc la votació per escollir les candidatures guanyadores dels
“Reconeixements Cecot 2018” que seran lliurats en el tradicional sopar de la Nit de
l’Empresari que se celebrarà aquest mes d’octubre. L’acte tindrà lloc a la seu de la
patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6).
A les 9 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a les X Jornades de Modernització
i Qualitat a l’Administració Local que, sota el lema “Sin compromiso no hay
transformación”, se celebren al Palau de Fires i Congressos de Màlaga (av. de José
Ortega y Gasset, 201) els dies 4 i 5 d’octubre organitzades per la Federació
Española de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Ajuntament de Màlaga.
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A les 10 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, farà l’obertura
de l’acte en què tres activistes pels drets humans de Guinea Equatorial, Mèxic i els
Estats Units explicaran la seva lluita a estudiants de secundària. L’acte, que tindrà
lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2), s’emmarca en la setena edició del
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany porta vuit activistes
internacionals a les ciutats participants durant la primera quinzena d’octubre. El
projecte “Ciutats defensores dels Drets Humans” l’impulsen des del 2013
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau,
amb la col·laboració de diferents ajuntaments. Cada any, aquesta iniciativa porta
activistes de l’àmbit dels drets humans d’arreu del món per donar a conèixer la tasca
que realitzen als seus llocs d’origen, sovint amb risc de la seva pròpia vida, i per a
conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets humans i
el suport internacional a les seves lluites. Terrassa ha participat a les darreres cinc
edicions i enguany per primer cop ha acollit l’acte d’inauguració i benvinguda als
activistes participants, que va tenir lloc el passat diumenge a la Masia Freixa.
A les 18 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà a la jornada “UPC,
ciutat i territori” que tindrà lloc a la sala d’actes de la Facultat de Nàutica de
Barcelona (Pla del Palau, 18, Barcelona). L’esdeveniment també comptarà amb la
participació d’alcaldes i alcaldesses, tinents d’alcalde i regidors i regidores de
Barcelona, Castelldefels, Manresa, Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del
Vallès, Vilanova i la Geltrú, i Viladecans, municipis on, a més de Terrassa, la
Universitat té presència. El rector de la UPC, Francesc Torres, donarà la benvinguda
als assistents i, tot seguit, el vicerector Estanislau Roca, oferirà una ponència sobre
la UPC, la ciutat i el territori, després de la qual s’obrirà una taula rodona que serà
presentada i moderada pel periodista Lluís Reales i en la qual participaran els
alcaldes i alcaldesses, tinents d’alcalde i regidors i regidores.
A les 18.30 h:
El regidor Jordi Rueda, oferirà una audiència pública per exposar a la ciutadania les
accions de govern més rellevants i atendre les seves preguntes o peticions en
matèria d’Obra Pública, Manteniment Urbà i Parcs Urbans, Enllumenat Públic i
Joventut i Lleure Infantil. 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 a
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la sala d’actes de l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268). 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: “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 11 h:
Activa +60: Visita guiada a l’Ajuntament. Edifici d’estil neogòtic amb data del 1900
que acull tresors de valor cultural i patrimonial que, en aquesta visita, es vol donar a
conèixer a les persones grans de la ciutat. A càrrec del Servei de Promoció de Gent
Gran. Punt de trobada, davant de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.15 h:
L’aventura de llegir: Taller infantil Contes dins d’un pot. Sessió per a infants de 6 a 9
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: Massatges. Adreçat a famílies amb infants fins a 18 mesos. A
càrrec de Susana Carvajal. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
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A les 18.30 h:
L’aventura de llegir: Taller infantil Aquesta caputxeta no és el que sembla!. Sessió
per a infants de 10 a 13 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 19.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “Vittoria, vittoria!”. Viatge per la música italiana
del segle XVI al segle XX, amb Itziar Espinar, soprano, Juan Carlos Esteve, barítonbaix; i Juli Rodríguez, piano. Interpretaran obres de Caccini, Bellini, Carissimi, Verdi i
Donizetti, entre d’altres. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella,
28).
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