Agenda

Dijous, 26 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, donarà la benvinguda a les persones participants
en les jornades “Crisi dins la crisi”, organitzades per la Fundació ALBA, amb la
col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Terrassa. L’objectiu d’aquestes jornades és el de reflexionar sobre el
canvi d’època que estem vivint durant les primeres dècades del segle XXI i sobre
l'optimització de recursos en tots els àmbits de la societat del benestar. S’exploraran
mètodes creatius i innovadors per a la creació de dispositius assistencials que siguin
sostenibles i adaptables a la nova realitat social i s’analitzarà el model holandès que,
en drogodependències, ha estat un referent que ha donat bons resultats adaptant els
Centres de Crisi holandesos a Catalunya. Un altre repte que s’abordarà és el de
donar respostes als pacients, a les famílies i a la societat en general, a problemes
com l’augment de patologies psiquiàtriques associades al consum de drogues, la
cronificació i l’envelliment de la població drogodependent, entre d’altres. Les
jornades tindran lloc a l’Edifici Docent de l’Hospital Universitari de Terrassa (c/ de
Sant Antoni, 39).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple ordinari corresponent al mes de
febrer, que se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora de Turisme, Teresa Casals, assistirà a la presentació de la Ruta
Gastromusical “Menjazz”, organitzada pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (pg. de Tete Montoliu,
24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats d’Orbital 40: “Deduccions fiscals a l’R+D+I”. L’objectiu d’aquesta jornada és
exposar els principals trets característics i exemples pràctics sobra la via de
finançament de les deduccions fiscals per a la recerca, el desenvolupament i la
innovació tecnològica, així com les novetats en la seva aplicació introduïdes per la
Llei 14/2013. Activitat impulsada pel Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament
de l’Ajuntament i Orbital.40. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Els dijous en
obert: entrada i visita comentada gratuïtes a l’exposició “Marroc: colors del desert”.
Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: Fil per randa.
Club de lectura. “L’última fugida”, de Tracy Chevalier. Aquesta nova reunió del Club
Fil per randa servirà per viure una activitat complementària a la lectura de la novel·la
en curs. Una lectura que ens transporta a l’estat d’Ohio durant la segona meitat del
segle XIX i ens permet descobrir l’univers de costura de les dones quàqueres i els
seus cobrellits de patchwork així com l’ofici de confecció de toques i barrets. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 16 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de Pilar Parras. Al Club de lectura
fàcil hi participen persones amb diferents capacitats lectores que llegeixen un mateix
llibre guiats per un monitor o monitora. Utilitzen com a eina bàsica llibres en format
LF. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Mes de la Pau: Taller familiar: “Treballem per la Pau”. Activitat adreçada a infants de
4 a 7 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66). Cicle organitzat
per l’Ajuntament de Terrassa, la BCT Xarxa, la Diputació de Barcelona i la Xarxa
Civil d’Unesco Catalunya.
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parres. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix contes”. Activitat recomanada per a
infants de 3 a 6 anys. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Xerrada sobre el Servei de Voluntariat
Europeu. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. A la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares. “És el TDAH o
és l’adolescència?”, a càrrec de TDAH Vallès, i de les psicòlogues sanitàries Maria
Carme Echeverria i Queralt Oriol. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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