Agenda

Divendres, 26 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Gracia García, presentarà el programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones 2018, que es commemorarà el
proper 25 de novembre. La roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). El Servei de Polítiques de
Gènere, juntament amb les entitats i grups que formen la Comissió 8 de març i altres
serveis municipals i entitats ciutadanes, ha creat com cada any un programa d’actes
commemoratius i una campanya de sensibilització ciutadana en aquest àmbit.
Enguany, la campanya Terrassa contra les violències masclistes incorpora el
hashtag #niunamés, amb l’objectiu d’arribar, també a través de les xarxes socials, a
un públic més jove.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local, rebrà el president de la Generalitat
de Catalunya, Quim Torra, que visita la ciutat amb motiu de la inauguració dels nous
espais assistencials ambulatoris de MútuaTerrassa situats a l’Edifici Estació. El
president 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,
acompanyat del tinent d’alcalde Amadeu Aguado, mantindrà una reunió a la seu
d’Alcaldia amb el president de la Generalitat.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 17.30 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; de portaveus dels
Grups Municipals; i de membres de la Corporació Local; acompanyarà el president
de la Generalitat, Quim Torra, en l’acte d’inauguració dels nous espais assistencials
ambulatoris de MútuaTerrassa situats a l’Edifici Estació (pl. dels Drets Humans, 1).
L’acte comptarà amb el descobriment de la placa commemorativa i amb parlaments
institucionals a càrrec del president de MútuaTerrassa, Jordi Parera; del president de
FGC, Ricard Font; de l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; i del president de la
Generalitat de Catalunya, Quim Torra.
A les 21 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 Innovació, Adrián Sánchez; participarà en el sopar i acte institucional
de celebració del centenari en la formació de professionals de la infermeria i dels 25
anys de formació de terapeutes ocupacionals de l’Escola Universitària d’Infermeria i
Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido
(rambleta del Pare Alegre, 98).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a la segona i darrera
Trobada d’amics i amigues del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de
Terrassa (CMIAT) que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189), prèvia a la presentació pública del CMIAT, amb representants
dels centres educatius ubicats als districtes 2, 5 i 6. 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:
La regidora de Serveis Funeraris i Cementiri, Gracia García, assistirà al concert
“Record a ritme de jazz”, que anirà a càrrec de la formació Miratjazz de Novaorleans
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i de la cantant Marian Barahona. Oferirà un repertori d’espirituals negres i
estàndards de jazz. El concert, organitzat per Funerària Terrassa dins dels programa
d’activitats i serveis especials de Tots Sant, tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 19 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la xerrada “Què fem amb els
residus a Terrassa i al barri” organitzada per l’Ajuntament de Terrassa dins de la
campanya “TerrassaMésNeta” i del programa de dinamització del Districte 3. L’acte
tindrà lloc a la sala d’actes del Casal Cívic del Segle XX (pl. del Segle XX, 11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Altres portals i recursos de feina”.
Consistirà en donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat,
Rubí, Sabadell i Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran
portals de recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina:
empreses de treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura.
Finalment, es mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la
recerca de feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió “Eines per treballar
una idea de negoci: Pla d’Empresa i Canvas”. La sessió es basarà en casos reals i
es duran a terme diferents exercicis pràctics. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/
dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 10 h:
Activitats del Servei de Universitat i Innovació: Xerrada “Descobreix la nostra
estrella, el Sol”, en el marc de la Mostra del Coneixement. Posteriorment, es farà una
observació solar relacionada amb el tema tractat. Destinat a l’alumnat de batxillerat
de l’Institut Santa Eulàlia. Tindrà lloc a l’Agrupació Astronòmica de Terrassa (c/ de
Martí Díez, 7).
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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).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania: Sessió “Arrelament social”. Forma part del cicle
“Sessions informatives d’estrangeria obertes a la ciutadania”. Tindrà lloc al Servei de
Ciutadania (ctra. de Montcada, 596).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Lectura representada del conte “La castanyada”.
Activitat emmarcada en el cicle “La mainada al Museu”, amb contes i manualitats
adreçades a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29-31).
A les 17.30 h:
Centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany: Tertúlia sobre el llibre
“Feliçment, jo sóc una dona”, de Maria Aurèlia Capmany. El Govern de la Generalitat
ha aprovat el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany com a
commemoració oficial de l’any 2018, que coincideix amb el cent cinquantè aniversari
del naixement del seu pare, el folklorista Aureli Capmany. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Habilitats i confiança”. A càrrec d’Isabel
Dacosta. Activitat adreçada a infants de 5 a 8 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès “Les combustibles”, d’Amélie
Nothomb. A càrrec de Xavi Rodríguez Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil “Terços”. Per a infants d’11 a 12 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil “Enxanetes”. Per a infants de 7 a 8 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert “El lied alemany i la melodia francesa. Un
passeig pel gran llegat escrit per a la veu i el piano”, a càrrec de Karim Farhan,
tenor, i de Laurence Verna, piano. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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