Agenda

Dimarts, 24 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Educació, Manuel
Pérez; i de la regidora del Districte 5, Eva Herrero; assistirà a la sessió informativa i
a la posterior visita “Posem nom a dos espais públics del barri”. L’origen d’aquesta
proposta neix arran d’una visita de l’alcalde al barri del Pla del Bonaire l’any 2013.
En aquesta visita, l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire va organitzar un
recorregut en què es va observar que hi havia dos espais al barri sense nom. A partir
d’aquest fet, es va obrir un procés de participació amb les escoles del barri (Escola
Pere Viver, Centre Municipal d’Educació Especial FATIMA i Institut Can Roca)
perquè l’alumnat hi proposés un nom per als espais. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic
del Pla del Bonaire (c/ de Sabadell, s/n), posteriorment, cap a les 11 h, l’alcalde
visitarà els dos espais del procés participatiu.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; de la regidora de Participació Ciutadana,
Districtes i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares; i de la regidora del Districte 6,
Teresa Casals; assistirà a la signatura del primer contracte d’arrendament comercial
que forma part del projecte impulsat per l’Associació de Veïns de Can Tusell i
l’Esplai La Fàbrica “Ni un local buit!” perquè locals comercials del barri, ara buits,
obrin les seves portes a emprenedors i a projectes empresarials, augmentant
l’activitat comercial i millorant la vida al barri. Aquesta iniciativa, que compta amb el
suport de l’Ajuntament de Terrassa, busca d’una banda facilitar la instal·lació de
negocis a joves emprenedors i emprenedores i de l’altra implicar als propietaris dels
locals a ajustar els preus a la demanda. L’acte comptarà amb la presència del
president de l’Associació de Veïns de Can Tusell i responsable de l’Esplai La
Fàbrica, Noel Duque. El punt de trobada amb els mitjans serà al carrer de Tarragona
109.
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A les 18.10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà la constitució de Taula de Salut Mental
de Terrassa. En l’acte també hi participaran la directora de la Federació de Salut
Mental de Catalunya, Marta Poll, i la presidenta de l’Associació de Salut Mental de
Terrassa, Antònia Gonzàlez. Aquesta taula, impulsada per l’entitat Salut Mental
Terrassa amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, té com a objectiu millorar
l’atenció que des dels diversos serveis, recursos i dispositius de la ciutat, es presta a
les persones amb malaltia mental i les seves famílies, així com millorar-ne la
coordinació. L’acte, que tindrà lloc a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep
Freixa i Argemí, s/n) també comptarà amb la presència del tinent d’alcalde de
Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; de la regidora de
Salut, Josefina Soler; de la Síndica de Greuges, Isabel Marquès; i de representants
de les diverses entitats que constituiran la taula.
A les 21 h:
Emissió de l’entrevista a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el programa “Vallès”
de Canal Terrassa Vallès, dirigit i presentat per Enric Carreras. “Vallès” és un espai
mensual d’entrevistes als diferents alcaldes i alcaldesses de la comarca del Vallès
Occidental, amb la voluntat de conèixer millor les poblacions de l'entorn més
immediat.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, presidirà
l’acte d’inauguració del IX Fòrum d’Empreses del Sector Industrial i Aeronàutic de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT) i de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) de la Universitat Politècnica
de Catalunya. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’ETSEIAT (c/ de Colom, 11).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado,
acompanyat de la regidora de Turisme, Teresa Casals, presentarà el cartell de la XII
Fira Modernista de Terrassa que se celebrarà els dies 9 i 10 de maig de 2015.
L’acte, en el que també hi participarà el president de l’Arxiu Tobella, Ramon Palau,
tindrà lloc a l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa, 2).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Crea el teu CV”. En aquest espai de
coneixement es transmet la importància del currículum vitae com a eina
imprescindible a l’hora de buscar feina. Es composa de dues sessions, la primera de
5 hores de durada, on es treballa el concepte teòric de currículum, presentació i
consells sobre aquest, tipus que existeixen i anàlisi del propi CV, i una segona
sessió individual que consisteix en una entrevista amb la persona que ha guiat la
sessió per aprofundir en cada cas individual. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
català inicial de vint-i-quatre sessions conduït per persones voluntàries amb l'objectiu
que els aprenents obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient
capacitat per usar expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de
proximitat. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada sobre el programa de garantia
juvenil. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Sèrie de tres tallers
d’una hora de durada on es donen als estudiants de francès alguns trucs per
entendre l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el jovent fa servir per poder
comunicar-se amb altres joves. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement. Tindrà lloc a l’Escola el Cim (c/ de Frederic Soler, 22).
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A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Programa THAO de salut infantil: “THAO, jocs saludables”. Taller per fomentar hàbits
saludables entre els més petits. Per a infants de 6 a 9 anys. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Les ànimes grises”, de Philippe
Claudel. A càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Reinventarse: tu segunda oportunidad”, de
Mario Alonso Puig. A càrrec de Sílvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels
Jocs Olímpics, 7).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Tractaments alternatius per a la malaltia de
Parkinson”. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 20.15 h:
Temporada d’Òpera i Ballet al Cinema Catalunya: Òpera en directe i via satèl·lit des
de la Royal Opera House de Londres: “L’holandès errant”, de Richard Wagner. Al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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A les 22 h:
Activitats del Bau House: Concert de Lluís Paloma i els visitants. Al Bau House (av.
de Jacquard, 1).
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