Agenda

Divendres, 19 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda institucional a les
persones participants al I Congrés de Seguretat i Control Alimentari: “Parasitologia,
Probiòtics i Al·lèrgies”, juntament amb Jordi Garcia, director del Centre de Recerca
en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) i Laura Martínez, diputada de Salut
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. El congrés, que se celebrarà al
Vapor Universitari (c/ de Colom, 114) els dies 18 i 19 d’octubre, pretén aprofundir en
el paper clau dels probiòtics, així com dels paràsits que interaccionen amb els éssers
humans i les maneres disponibles d’eliminar-los. També s’abordaran les al·lèrgies
alimentàries que, en els darrers anys, es produeixen amb major freqüència. El
congrés està organitzat pel CRESCA – Centre de Recerca en Seguretat i Control
Alimentari que, a través del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, ubicat al
Campus Universitari de Terrassa, està incorporat a la Xarxa de Centres de Suport a
la Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa IT) des del gener de
2003. Durant els dos dies de congrés se celebraran conferències plenàries, taules
rodones, i comunicacions orals tècniques lliures. També tindran cabuda els panells o
pòsters explicatius i hi haurà una zona habilitada per estands d'empreses. A l’acte
també assistirà el regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la 29a Assemblea General de la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) que tindrà lloc a la seu de l’FMC (Via
Laietana, 36, 6è-1a, Barcelona).
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Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, assistirà a les activitats programades per la Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica - Oncolliga amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama
i sota el lema “Avui, el rosa és el color de l’esperança. Les activitats tindran lloc a la
plaça Vella i inclouran taules informatives amb la col·laboració de voluntaris i
professionals de la salut, una actuació dels Bastoners de Terrassa, animació infantil
a càrrec del xanquer Makutu de la Cia Filigranes, encesa d’espelmes i enlairament
de globus.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor de Presidència, Javier García, farà la presentació institucional de la
Jornada Baròmetres de Ciutat, Enquestes i Eines d’Escola Activa, en el marc de la
xarxa El Perfil de la Ciutat. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Quadrant.0 (c/ dels
Telers, 5, porta B, 2n pis). L’acte comptarà amb la taula rodona “Les experiències
municipals: Baròmetres i enquestes de ciutat i altres experiències d’escolta activa de
la ciutadania, a càrrec de Màrius Boada, cap de l’Oficina de Dades de l’Ajuntament
de Barcelona; Enrica Bornao, en representació del Gabinet d’Estudis i Estadístiques
i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Rubí; Maria Carmen García-Calvillo, cap
del Servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat; i Xavier Muñoz, cap del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de
l’Ajuntament de Terrassa. La jornada també comptarà amb les ponències: “La
perspectiva del consultor: El valor de l’opinió ciutadana. Eines d’escolta per a la
millora de la ciutat”, a càrrec de Lluís Solans, economista i consultor en estudis de
mercat; i “Noves eines. L’escolta activa de xarxes: percepció pública, activisme i
millora de la ciutat, a càrrec de Marc Argemí, periodista i professor de la UIC i socidirector de l’empresa Sibilare.
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
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tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 13 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, acompanyada del president del Consell
Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Dani Nart; i del secretari tècnic del Consell,
Xavier Dobón; presentaran el programa dels Jocs Esportius Escolars 2018-2019.
L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16). El programa Esport Escolar està organitzat pel Consell Esportiu
del Vallès Occidental Terrassa, amb la col·laboració i el suport econòmic de
l'Ajuntament de Terrassa. Els Jocs Esportius Escolars s’adrecen a infants i joves de
6 a 18 anys i inclouen la pràctica de 21 modalitats esportives diferents. L’any passat
hi van participar prop de 18.300 estudiants.
A les 17 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà al Gran Xou per la Recollida
d’Aliments, a càrrec de l’Associació Recreativa “Gente Alegre de Rubí”, acte solidari
de recollida d’aliments organitzat pel Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet a
benefici de la Parròquia de Sant Josep. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a la Trobada d’amics i
amigues del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT)
que tindrà lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55),
prèvia a la presentació pública del CMIAT, amb representants dels centres educatius
ubicats als districtes 1, 3, 4 i 7. L’objectiu d’aquestes trobades és facilitar que els
amics i amigues del Consell es coneguin i comencin a intercanviar idees i punts de
vista. En aquestes dues primeres trobades participaran només representants de
centres de primària, perquè els de secundària encara s’estan escollint.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició “Masies de Terrassa i Matadepera.
La mirada artística d’Eduard Rosell. A l’acte també hi participaran Jordi Chueca,
president d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals; Miquel Font, president de la
Fundació Sant Galderic; i Neus Peregrina, comissària de l’exposició. L’acte,
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organitzat per la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic, amb motiu de la
festivitat de Sant Galderic, tindrà lloc a la sala d’exposicions d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ del Teatre, 2).
A les 19 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a l’acte de cloenda del Curs de
Formació d’Horticultura impulsat dins del Pla de Desenvolupament Comunitari del
Districte 2. L’acte tindrà lloc al local de l’Associació de Veïns de Torre-sana (c/ de
Biscaia, 2).
A les 20 h:
La regidora d’LGTBIQ, Gracia García, assistirà a l’estrena del documental “9trans”,
dirigit per Elio Colen, sobre l’experiència de 9 persones transsexuals, no binàries i de
gènere neutre de Barcelona. Posteriorment, hi haurà un col·loqui amb el director i
algunes de les persones protagonistes del documental. L’acte, emmarcat en
“L’Octubre Trans a Terrassa”, està organitzat pel Servei LGTBIQ municipal i tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a l’acte de
celebració del 27è aniversari de la Delegació del Vallès Occidental del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació. L’acte tindrà lloc al Saló
Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (entrada pel jardí de la
Fundació, c/ de Sant Quirze, 32, o bé pel c/ de l’Escola Industrial, 29, Sabadell).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “La Catalunya il·lustrada de Pilarín Bayés”. A
càrrec de la mateixa il·lustradora, Pilarín Bayés. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
L’hora del conte: L’hora del compte en anglès – Story Time: “The 3 little pigs”. A
càrrec de Salt Idiomes. Activitats per a infants de 4 a 12 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura “Picarols”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Dosos. A càrrec de Teresa Casals.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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