Agenda

Dimarts, 20 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a l’acte de celebració del Dia Universal
dels Drets de la Infància, que inclourà l’espectacle teatral “Quins drets tinc?, al
Teatre Principal (Plaça de Maragall, 2). Aquest espectacle està creat i interpretat per
l’alumnat de Batxillerat Escènic de l’Institut Torre del Palau i de l'Institut de
Viladecavalls, i estudiants de música del CEM. Terrassa se suma un any més a la
celebració del Dia Universal dels Drets de la Infància per donar visibilitat i
reconeixement al treball que es fa a la ciutat en favor dels drets dels nens i les
nenes. A la representació també hi assistirà el regidor de Ciutadania, Adrián
Sánchez.
A les 12.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de portaveus dels Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local, rebrà el conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, en la seva visita institucional a Terrassa.
L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16)
on el conseller signarà el Llibre d’Honor de la Ciutat de Terrassa. Posteriorment, el
conseller participarà a la Junta de Seguretat Local.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà la Junta Local de Seguretat que tindrà
lloc a la Sala de Govern de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) amb el
següent ordre del dia:
1. Revisió de l’estat general de la seguretat a la ciutat.
2. Establiment de les prioritats i les accions a realitzar al municipi.
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

3. Torn obert de paraules.
La Junta Local de Seguretat comptarà amb la presència del regidor de Seguretat,
Via Pública i Protecció Civil, Manuel Giménez; i del conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, Miquel Buch.
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges de la Junta Local de
Seguretat al seu inici. En finalitzar l’acte està previst un contacte amb els mitjans de
comunicació que ho desitgin.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, donarà la benvinguda a les
persones assistents a la jornada de formació de delegats i delegades d’ESO,
organitzades per l’Ajuntament a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. Ernest Lluch,
1). Aquesta és la quinzena edició d’unes jornades que tenen com a objectiu
proporcionar a l’alumnat que voluntàriament fa aquesta tasca eines i recursos de
programació, comunicació, resolució de conflictes, etc. i alhora afavorir l’intercanvi
d’impressions i reconèixer la tasca de delegats i delegades.
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
acompanyat de la cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació
de Barcelona, Kontxi Odriozola, donarà la benvinguda a les persones participants a
la jornada: “La professionalització de l’activitat internacional dels ens locals”.
L’Ajuntament de Terrassa acull aquesta sessió de treball per compartir amb els
municipis de la demarcació de Barcelona com s’organitza el servei de Relacions
Europees i Internacionals de la ciutat. La sessió també té com a objectiu promoure
un espai d’intercanvi entre ciutats i la Diputació, per reflexionar sobre l’estructura
institucional, l’organització interna i els recursos que ha de tenir una unitat
responsable de gestionar les relacions internacionals d’un ens local. Els Ajuntaments
de Granollers i Vilafranca del Penedès també explicaran la seva experiència. L’acte
tindrà lloc a l’Aula 17 del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114, planta 1).
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A les 17 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil i del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a la
Trobada pels drets de la infància al Districte 3 que tindrà lloc en commemoració del
Dia Universal dels Drets dels Infants a les Pistes Esportives de Can Palet II (c/ del
Túria, 3). L’activitat consistirà en la creació d’un mural reivindicatiu, la lectura del
manifest dels Drets dels Infants, un espectacle de màgia i una xocolatada popular.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de lliurament dels premis Agustí Bartra de poesia i el Josep
Soler i Palet de narracions curtes, que arriben a la seva IX i XV edició
respectivament. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1). Els dos certàmens estan organitzats per l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de l’Ateneu Terrassenc (Concurs de narracions curtes Josep Soler i
Palet) i els Amics de les Arts i Joventuts Musicals (Agustí Bartra de poesia). En el
cas del Premi Agustí Bartra de Poesia, en aquesta edició es tornarà a premiar un
llibre de poemes que siguin inèdits, escrits en català i amb una extensió de, com a
mínim, 250 versos. El guardó consisteix en la publicació, en edició comercial del
llibre guanyador. L'Ajuntament de Terrassa facilitarà la publicació de l’obra en regim
de coedició amb Pagès Editors. El jurat, està format aquest 2018 per Jaume Aulet,
Antoni Clapés, Jordi F. Fernández, Xavier Macià i Llorenç Soldevila. Pel que fa al
concurs Josep Soler i Palet de narracions curtes, el jurat seleccionarà un màxim de
10 relats, dels que sortiran els tres guanyadors. Aquests relats seran publicats en
format llibre al web de l’Ajuntament (www.terrassa.cat). Entre aquests 10 finalistes
sortirà l’obra guanyadora i les situades en segon i tercer lloc. El jurat de la IX edició
del concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet està format pel regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, un membre del Consell de Cultura i de les Arts
de Terrassa, dos representants de l’Ateneu Terrassenc, un/a representant de
Terrassacentre, un/a professor/a d’escriptura creativa, i un/a representant de la bct
xarxa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Exposició: “Això era i no era:
Maria Aurèlia Capmany entre nosaltres”. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria
Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 9.15 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Anem a la teva escola! Parlem dels valors
del Cooperativisme i l’Economia Social”. Tindrà lloc al Institut Cavall Bernat (c/ de la
Castellassa, 31).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta primera sessió, es tractarà
de treballar els conceptes teòrics i els recursos que existeixen sobre competències i
estructura d'aquest tipus de CV. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: “Màrqueting personal”. Enfocat en conèixer
la importància de la marca pròpia i els passos necessaris per poder crear-la,
identificar les estratègies necessàries per projectar-la i fer-se visibles a la xarxa.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Professionals a mà”. Sessió a càrrec d’Egara y
Sotanor SL, empresa del sector de la construcció que realitza principalment obres
civils i enderrocaments, 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).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”. A càrrec de l’Hospital de Dia de Salut
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a les
persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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 de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. 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 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Portes obertes "Coneix el
taller Teixidors. Producció artesanal de teixits amb producte ecològic". Tindrà lloc a
l’establiment Teixidors (c/ de Mas Adei, 65).
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A les 11.15 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Videoclips i sexisme: aportant noves
mirades”. A càrrec de Maria Toresano i Susana Herzog, tècniques del Servei de
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc al Institut Santa
Eulàlia (av. de Santa Eulàlia, 72).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. 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 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17.30 h:
Llegir per a créixer: Taller infantil: “El peix irisat”. Destinat a famílies amb infants de a
4 a 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 17.30 h:
BaumannLab: Taller d’art i educació, adreçat a professionals que treballen amb
joves, especialment, professorat de secundària. A càrrec de Maite Palomo i Bruna
Dinarès, d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Contes i cantarelles”. A càrrec de Rosa Fité. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taula rodona: “Parlem del Tèxtil Responsable”.
Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 18 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada: “Dona i maltractament”.
A càrrec de Lluïsa Melgares, advocada i exregidora de l’Ajuntament de Terrassa.
Tindrà lloc al Centre Municipal Rafael de Campalans (c/ de la Rioja, 2).
A les 18.30 h:
Parcs i biblioteques... naturalment!: Taller de joies naturals. A càrrec de Joan Solé
Tur. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Els fils de l’aranya”, de Margarida
Aritzeta. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
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