Agenda

Dimecres, 24 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local, assistirà a l’acte de lectura del
Manifest del 24 d’octubre Dia per la Despatologització Trans*, que anirà a càrrec
d’Àlex Guzman, membre de l’espai Trans* de Terrassa. A l’acte també hi participarà
la regidora d’LGTBIQ, Gracia García. El 24 d'octubre es reivindica la
despatologització de les persones trans. La lluita de les persones trans per
aconseguir el dret a la identitat o l'expressió de gènere ha portat a la celebració
d'aquesta jornada reivindicativa. L’acte, organitzat pel Servei d’LGTBIQ de
l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació LGTB Terrassa, tindrà lloc a l’atri
de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). Aquest acte és el tercer que se
celebra donant compliment a l’Acord de Junta de Portaveus “Per establir un
calendari de diades internacionals emmarcades en l'àmbit de la diversitat afectiva,
sexual i d'identitat de gènere que es commemorin a l'Ajuntament de Terrassa”. En
compliment d’aquest acord, demà s’hissarà per primera vegada la bandera Trans* a
l’Ajuntament de Terrassa. Un cop acabada la lectura del manifest, les persones
assistents que ho desitgin es podran sumar a la repintada de rebuig i reivindicació
col·lectiva del pas de vianants irisat de la Rambla d’Ègara a l’alçada dels FGC.
Aquest acte es fa com a reafirmació de la voluntat de la ciutat de Terrassa per
seguir treballant en polítiques públiques que visibilitzin la diversitat afectiva, sexual i
de gènere, que garanteixin els drets de les persones LGTBIQ i que lluitin en contra
l’LGTBIfòbia a la nostra ciutat.
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en la roda de premsa de presentació
de la campanya “Tardor de caça i bolets: Del bosc a la taula, els plaers de la tardor”.
L’acte comptarà també amb les intervencions de Xavier Gómez, president del Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca; i d’Elena Simó, presidenta de
l’Associació de Paradistes del Mercat de Sant Pere. Durant l’acte, que tindrà lloc al
pati de la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29) i també comptarà amb
l’assistència del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado, també es presentaran les XXI Jornades Gastronòmiques de la
caça i els bolets i XIII Fira del Bolet. En finalitzar l’acte, el Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca oferirà una degustació de tapes d’alguns dels
restaurants participants en les jornades gastronòmiques de caça i bolets, que seran
servides amb la col·laboració de l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà
d’Hostaleria de Serveis de Restaurant i Bar de l’Institut Cavall Bernat.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, i el
tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor del Districte 4,
Amadeu Aguado, participaran en l’acte d’inici del cicle Diàlegs en Comunitat, una
iniciativa d’accions interculturals dirigides a tota la comunitat on es tractarà sobre
l’envelliment i els mites de la vellesa. La iniciativa s’emmarca en el projecte Sempre
Acompanyats, impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de Terrassa i Creu
Roja. A l’acte també hi participarà Marià Gàllego, president de Creu Roja Terrassa, i
Cristina Segura, directora del Departament de Gent Gran de l’Àrea Social de l’Obra
Social “la Caixa”; i comptarà amb la ponència “La soledat no volguda”, a càrrec de
Javier Yanguas, doctor en Psicologia i director científic del Programa de Gent Gran
de l’Obra Social “la Caixa”. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de
l’Infant Martí, 183). Sempre Acompanyats vol pal·liar les situacions de soledat no
desitjada de les persones grans, sensibilitzar el conjunt de la població sobre aquest
fenomen i construir d'una xarxa sòlida dins de la comunitat per enfortir el suport
social i acompanyar la gent gran. El projecte porta 5 anys de funcionament a
Terrassa i des de l’inici s’han atès ja 71 persones grans gràcies a la col·laboració de
13 persones voluntàries.
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A les 17 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la xerrada-col·loqui sobre els
“Records de Can Palet” que forma part del Cicle sobre la memòria històrica dels
districtes 3 i 7 impulsades per les entitats que formen part del Consell Municipal i
l’Associació El Llibre de la Vida. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde
Morera (pl. de Can Palet, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BD3: “Improvisacions mòbils”, segona 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, cooperativa per a l’estudi i divulgació de la cultura
audiovisual. 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).
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 16 h:
Activitats del Parc Científic i Tecnològic Orbital.40: “Webinar Hack&Health”. Primera
sessió d’un hackaton de big data especialitzat en salut i que es podrà seguir via
streaming (https://zoom.us/j/993238132). Els seus objectius principals són la
consecució de tres reptes centrats en millorar la qualitat de vida de la ciutadania,
analitzar els reptes TIC actuals en l’àmbit de la salut i promoure l’emprenedoria i
oferir activitats innovadores i educatives en el territori. Aquest esdeveniment va
adreçat al públic en general però és especialment interessant per a persones
emprenedores, innovadores, estudiants, professionals de l’enginyeria, de la
programació, del disseny gràfic i de la salut. Organitzat pel Servei d’Universitat i
Innovació de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’ESEIAAT – Campus UPC a
Terrassa, edifici històric (c/ de Colom, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes per a la igualtat de gènere”. Activitat adreçada a infants a
partir de 3 anys. A càrrec de la rondallaire, Sara Genovart. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Fem instruments musicals”. Recomanat per
a infants de 6 a 10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 h:
Servei de Voluntariat Europeu (European Solidarity Corps): Sessió informativa per
conèixer l’oportunitat que ofereix el programa Erasmus per fer un voluntariat des
d’un mes fins a un any, a qualsevol país europeu, amb totes les despeses cobertes.
Destinat a joves de 17 a 30 anys. Organitzat per Baumann Oficina Jove i a càrrec de
l’entitat Víbria Intercultural. Tindrà lloc a la Casa Baumann, (av. de Jacquard, 1)
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