Agenda

Dijous, 22 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a l’esmorzar informatiu
del “Fòrum Europa. Tribuna Catalunya” en què el delegat del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, Pere Navarro, oferirà una conferència. L'acte, que està
organitzat per Nova Economia Fórum, tindrà lloc a l'Hotel Palace de Barcelona (Gran
Via de les Corts Catalanes, 668 · Barcelona).
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de Marià Gàllego, president de
l'Assemblea Local de Creu Roja, i de portaveus dels Grups Municipals, a la
inauguració de “La Botiga: punt de distribució Social d’aliments” (c/ Santa Maria de
Mazzarel·lo, 94). La Botiga és el nou model que s’aplica a la ciutat per al lliurament
d’aliments a les famílies en situació de vulnerabilitat, que sorgeix d’El Rebost, com a
centre de distribució social d’aliments de Terrassa. A la inauguració també hi
assistirà la regidora de Serveis Socials, Gracia García, així com voluntaris i
voluntàries participants en el programa i botigues i supermercats col·laboradors.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de Mario Rigau, CEO de Catalonia
Corporate Games, oferirà una roda de premsa per presentar els Terrassa Corporate
Games que se celebraran a la ciutat els dies 13, 14 i 15 de setembre de l’any 2019.
Els Terrassa Corporate Games són un gran esdeveniment esportiu que fonamenten
els seus valors en la responsabilitat social corporativa, en el seu objectiu de voler
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contribuir a millorar el clima laboral a les organitzacions i a generar sinergies i
col·laboracions entre les empreses.
A la presentació, que se celebrarà a l’Estadi Olímpic de Terrassa (c/ dels Jocs
Olímpics s/n) també hi assistiran representants de diferents agents socioeconòmics
de la ciutat, així com el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic Indústria i
Ocupació, Manuel Giménez, i la regidora d’Esports, Eva Candela.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela; i de la regidora de Polítiques de Gènere, Gracia García, es reunirà amb
Joan Soteras, President de la Federació Catalana de Futbol; Jacobo Domènech,
vocal delegat del Vallès Occidental Terrassa de la Federació Catalana de Futbol; i
Miguel Àngel Moreno, president del C.P San Cristóbal. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Manuel Giménez, juntament amb el President de l’Associació XMESS i Comissionat
d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l‘Ajuntament de Barcelona,
Álvaro Porro, donarà demà a les 9.30 la benvinguda a l’Assemblea Anual de la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (C/ Salmeron, 25). Terrassa forma part d’aquesta xarxa des del 2017,
quan es va crear, amb l'objectiu de promoure, reforçar i consolidar aquest model
socioeconòmic alternatiu i transformador al territori. En l’actualitat la XMESS està
formada per 36 municipis catalans.
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, Adrián Sánchez,
acompanyat del doctor David Dalmau, director de Fundació Docència i Recerca de
MútuaTerrassa, oferirà demà la benvinguda a la jornada Salut digital: Reptes i
Solucions, organitzada pel servei d’Innovació i la col·laboració de l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. L’edifici docent de MútuaTerrassa (c/ de Sant Antoni,
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

39) acollirà tres ponències sobre aspectes com les tecnologies aplicades a la salut i
el seu impacte social; la salut digital; o la telemedicina aplicada en la gestió
assistencial. A la segona part de la jornada es preveu un espai de networking on els
assistents podran agendar reunions per establir contactes i promoure la col·laboració
entre professionals del sector de les noves tecnologies de la salut i els professionals
del sector.
A les 10 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, visitarà demà el Centre de Tractament de Residus de Vacarisses (Ctra. de Terrassa a Manresa km 28,2 · Vacarisses), com a cloenda del cicle de xerrades que s’han en el marc de les activitats de dinamització comunitària del Consell Municipal del Districte 3.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a la jornada d’Ambaixadors i Ambaixadores de Terrassa que
se celebrarà demà a l’Aula 17 del Vapor Universitari de Terrassa (c/ Colom 114).
L’Ajuntament compta des de fa un any amb una Estratègia d’Internacionalització de
la ciutat i vinculat a aquesta, es proposa un sistema d’ambaixadors que col·laborin
amb la projecció de Terrassa, des dels seus àmbits d’especialització i la seva
capacitat de ser influents.

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Assemblea anual de la Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(c/ de Salmerón, 25).
A les 10 h:
Biblioteques, cinema... acció!: Aula de cinema: Xerrada “Introducció al so”. A càrrec
d’Oriol Bonals, dissenyador sonor i professor de l’ESCAC. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cinefòrum “Frida”, de J. Taymor. A càrrec del Grup
Artteràpia Atenea. 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 13 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: 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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs de mòbil i/o tablet, dins del cicle “Cursos
d’informàtica per a adults”. A càrrec del Punt Òmnia La Fàbrica de Can Tusell.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Contes i cantarells”. A càrrec de Rosa Fité, narradora oral.
Recomanat per a infants de fins a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura dels dijous “La cavalleria roja”, d’Isaac Babel. A
càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Presentació del llibre
“La moda a la Catalunya del segle XIV: retalls de la vida medieval”. Tindrà lloc al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 19 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada: “Valors per prevevir la
violència dins la família”. A càrrec de Maria Mercè Mercadal, psicòloga educativa i
forense. Tindrà lloc al Centre Cívic Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
A les 19 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Xerrada: “Les claus de la noautoviolència: com trencar els cercles viciosos”. A càrrec de Cristina Valverde,
psicòloga. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona,
180).
A les 19 h:
Centenari del naixement de la Maria Aurèlia Capmany: Conferència: “Maria Aurèlia
Capmany, escriptora i intel·lectual”. A càrrec de Guillem-Jordi Graells. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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