Agenda

Dimecres, 14 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, obrirà demà l’acte de presentació del Protocol
d’intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments a la infància i
l’adolescència de Terrassa, el primer de Catalunya que compta amb la participació
de tots els agents implicats en l’atenció a la infància, i que es començarà a aplicar
demà mateix en fase de proves, amb l’objectiu que el proper mes d’abril estigui
funcionant ja plenament. A l’acte, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa
(pg. d’Ernest Lluch, 1), intervindran també la directora general d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya, Georgina Oliva; el director dels
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Jesús Viñas; el gerent dels
serveis de Benestar de la Diputació de Barcelona, Josep Muñoz, i representants de
MútuaTerrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Mossos d’Esquadra. Després de les
intervencions institucionals, personal tècnic de diferents serveis municipals
presentaran l’estructura organitzativa que s’ha creat en els darrers mesos per a
poder implementar el protocol, que es va acabar de confeccionar el passat mes de
març. Aquesta segona part de l’acte està adreçada als professionals que han de
treballar amb el protocol, però serà també oberta als mitjans de comunicació
interessats.

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 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, oferirà demà dijous una audiència pública per
exposar a la ciutadania les accions de govern més rellevants i atendre les seves
preguntes o peticions. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic de Can Parellada (c/ Amèrica,
33). Les audiències públiques constitueixen un espai de participació i debat per a la
ciutadania que vol implicar-se més activament en la ciutat, i estan regulades pel
reglament de participació ciutadana. El reglament especifica que en el seu tercer
any de mandat, l’alcalde ha de retre comptes davant la ciutadania mitjançant una
audiència pública. L’assistència i participació a la sessió és oberta a tota la
ciutadania, que es pot inscriure prèviament a través de la pàgina web:
https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
acompanyat del programador del Circuit de Música Moderna, David Traver; farà una
roda de premsa per presentar la 5a edició del Circuit de Música Moderna de
Terrassa que comptarà amb sis actuacions musicals repartides pel territori del 16 de
novembre al 22 de desembre. En acabar la roda de premsa, que tindrà lloc a la sala
de premsa de l’Ajuntament de Terrassa, hi haurà una actuació acústica a càrrec del
grup musical Dr. Basilio. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a la
xerrada “Sexualitat i victimització en l’àmbit de la discapacitat”, adreçada a entitats i
professionals en contacte amb persones amb discapacitats i/o en situació de
dependència, persones amb capacitats diverses i les seves famílies, dins de la 2a
edició del cicle de formacions i xerrades "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible",
impulsat per l’Oficina de Capacitats Diverses de l’Ajuntament. La xerrada anirà a
càrrec de Laia Alamany, sociòloga especialitzada en victimització i discapacitat, tant
en tasques de recerca, com formatives i psicoeducatives per a persones amb
discapacitat, les seves famílies i els i les professionals del sector. L’acte tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19.15 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà a l’encesa de llums de la façana de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis.
Algun dels edificis més emblemàtics de les ciutats participants en aquesta acció és
escollit anualment per il·luminar-lo amb llum de color blau durant la vigília de la
celebració, simbologia que s’utilitza arreu del món per representar la unió de tothom
en la lluita contra la diabetis. Aquesta acció la promou l’Associació de Diabètics de
Catalunya i compta amb el suport del Servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament. El
Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra anualment el 14 de novembre, és un dia
oficial de la salut mundial de les Nacions Unides que reuneix milions de persones de
més de 160 països.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina: “Autoconeixement”.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereixen. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec de Nifco
Products España SL, empresa dedicada a la fabricació de components plàstics per
al sector de l’automoció, en la que presentaran l’empresa, la seva història,
l’estructura actual de persones i perfils que es contracten i els processos de selecció.
Tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
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.
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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 Joan Casas. 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).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BD3: “Vull ser com...”. A càrrec de Drac Màgic.
Destinat a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66).
A les 17.30 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Fem berenars eco-saludables i divertits”.
Tindrà lloc a la Revolta (c/ de Volta , 5).
A les 18 h:
Terrassa, ciutat inclusiva i accessible: Xerrada: “Sexualitat i victimització en l’àmbit
de la discapacitat: prevenció, detecció i acompanyament”. A càrrec de Laia Alamany,
sociòloga especialitzada en victimització i discapacitat. Acte destinat a entitats i
professionals en contacte amb persones amb discapacitat i/o en situació de
dependència, persones amb capacitats diverses i les seves famílies. Organitzat per
l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, amb la
col·laboració de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

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 18 h:
23è Setmana de la Ciència: Taller: “El món dels invertebrats. T’atreveixes a tocarlos?”, destinat a infants de 5 a 12 anys. A càrrec de Sergi Romeu. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura infantil 7-10: “Males bèsties”, d’Aaron
Blabey. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Cerquem Salut: Xerrada “Conversant amb la diabetis”. A càrrec d’Albert Guerrero,
psicòleg clínic, infermer de família i comunitària del CAP Terrassa Nord. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Cantem amb el Nico: “Animals i animalons”. A càrrec d’Aïda
Arredondo, Marta Mas i Isa Solsona. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
23è Setmana de la Ciència: Taula rodona: “Obsolescència programada: fabricat per
a espatllar-se?”. A càrrec de Neus Soler, professora dels estudis d’Economia i
Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya; Laia Treserra, sociòloga i directora
de la revista Opcions; Alfred Vera, cap del departament de Prevenció i Eficiència de
Recursos de l’Agència de Residus de Catalunya; i Albert Torra, director del
programa “Reparat millor que nou” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tindrà lloc
a l Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (rbla. d’Ègara, 270).
A les 19 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada: “Els drets humans a la
ciutat i la protecció de la vida privada i familiar”. A càrrec d’Isabel Marquès Amat,
Síndica Municipal de Greuges. Tindrà lloc al local de l’AV Ègara (pl. de la
Immaculada, 4).
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