Agenda

Dimecres, 17 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local, rebrà la consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Ester Capella, en el marc de la visita que la consellera farà
a la ciutat. La consellera accedirà al Saló de Sessions de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16) on signarà el Llibre d’Honor de la Ciutat de Terrassa.
Posteriorment, l’alcalde mantindrà una reunió a la seu d’Alcaldia amb la consellera
de Justícia.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la Fira d'Associacions
del Campus de Terrassa 2018, diada que té l'objectiu de visualitzar i donar a
conèixer les diferents associacions d'estudiants de Terrassa. La Fira tindrà lloc a la
plaça del Campus.
A les 13 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de Salut i
d’Esports, Eva Candela, participarà en la roda de premsa de presentació de la Cursa
de les Ciutats Contra el Càncer de Pàncrees, acompanyada de Chelo Fernández,
impulsora de la Cursa a Terrassa i del corredor Jaume Leiva, padrí de la Cursa a
Terrassa. L’acte, organitzat per l’Asociación Cáncer de Páncreas amb el suport de
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l’Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de diferents patrocinadors i institucions,
tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28). La Cursa de les Ciutats
Contra el Càncer de Pàncrees tindrà lloc el dia 4 de novembre pels carrers del
centre de la ciutat amb sortida i arribada a la plaça Nova. L’objectiu principal és el de
recaptar fons que ajudin a finançar les investigacions d’aquesta malaltia, visibilitzarla i donar suport a totes aquelles persones i famílies que la pateixen.
A les 19 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, participarà en l’acte de celebració del 8è
aniversari del Consell Interreligiós de Terrassa que tindrà lloc a la Masia Freixa (pl.
de Josep Freixa i Argemí, 11).
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 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BD3: “Improvisacions mòbils”, primera sessió
d’un programa que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat
l’accés al coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i
creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania. Destinat a joves de 12 a 18
anys. A càrrec de Drac Màgic. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 10.30 h:
Jardí de contes: Taller de jardineria i horticultura. A càrrec de Sara Claramonte.
L'objectiu d’aquest taller és la creació d’un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes
aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l’hort, al pati interior de la BD2.
La gent gran explica als assistents contes i els ensenya els diferents productes de
l'hort. El taller Jardí de contes s'emmarca dins del projecte Terrassa ciutat amiga de
les persones grans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
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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).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada “Obesitat infantil: Epidèmia del segle XX”. A càrrec de
Montserrat Antúnez, infermera de família i comunitària del Cap Terrassa Nord.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Igualtats connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals: Taller 3
“Ser (o no ser) una illa. Com fer de la interseccionalitat una metodologia
comunitària”. A càrrec de Desiré Rodrigo, llicenciada en Sociologia, especialista en
projectes comunitaris, facilitació i acompanyament de processos participatius.
Emmarcat en el Cicle de formació i debat sobre interseccionalitat a la ciutat, 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.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió de presentació del club de lectura infantil de 7 a
10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 19.30 h:
Activitats del Servei d’Universitat i Innovació: Mostra del Coneixement: “Motivació i
actitud emocional”. Sessió en la que es tractarà de potenciar l’habilitat natural de
pensar, comunicar-se i actuar positivament amb altres persones, aprendre tècniques
per millorar les relacions personals i professionals, així com la presa de decisions
sota pressió. Destinat a l’alumnat. Tindrà lloc a l’Institut Montserrat Roig (c/ de
Cervantes, 46).
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