Agenda

Dimecres, 28 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de la Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa / Marea Blanca de Terrassa, que
presentaran la Plataforma a l’alcalde i li exposaran la situació de les llistes d’espera
a la sanitat pública de la ciutat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, presidirà l’acte de donació al
Museu de Terrassa de 16 obres artístiques del pintor Ramon Cortés i Casanovas i
d’un retrat en bust de l’artista. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la
Font Vella, 29). Ramón Cortés i Casanovas (Terrassa 1906-1977) fou una figura
rellevant dins l’art local. Fou un artista molt valorat a la nostra ciutat i, principalment,
destacà com a retratista, malgrat que s'iniciés en el món de la pintura de la mà de
Tomàs Viver, un dels mestres del paisatgisme local. És considerat un dels retratistes
més destacats de Terrassa, amb una producció que abraça una cronologia que va
des dels anys trenta fins a la dècada dels setanta del segle passat.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; de portaveus dels Grups
Municipals; i de membres de la Corporació Local; presidirà l’acte de presentació del
llibre “Una Història de Terrassa”, obra promoguda per l’Ajuntament de Terrassa i
elaborada pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. L’acte comptarà amb la
intervenció de Manel Màrquez, president del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i
coordinador del llibre, que explicarà els motius de l’obra i els seus objectius, i amb
una conferència del doctor en Història, Joan Pérez, que farà una contextualització de
l’obra. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, acompanyat de la directora de
Projectes Estratègics de Leitat, Meritxell De la Varga, donaran la benvinguda a les
persones assistents a la 3a Jornada de Finançament de KauTic.40. L'Ajuntament de
Terrassa, conjuntament amb el Centre Tecnològic Leitat, organitza la 3a jornada de
finançament "Fórmules de finançament per a persones emprenedores", adreçada a
persones emprenedores i empreses de recent creació, que es durà a terme a la sala
d'actes de l'Edifici Vapor Gran de Terrassa (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta)
amb l'objectiu de posar a disposició dels participants les vies i instruments actuals
per aconseguir finançament per als seus projectes. Aquesta jornada s'ha organitzat
en dues parts, una primera amb format de taula rodona, en la qual es tractaran i es
donaran a conèixer les noves formes per trobar finançament, i una segona part que
consistirà en la presentació dels projectes de la 5a edició del Programa d'Incubació,
KauTic.40, amb l'objectiu d'escollir el millor elevator pitch (conversa que consisteix a
explicar de forma breu una idea de negoci, una empresa o un projecte a gent que en
pugui estar interessada). D'altra banda, la jornada també comptarà amb la
intervenció d'un reconegut projecte d'emprenedoria que mostrarà com superar una
ronda de finançament basant-se en la seva pròpia experiència i, també, s'oferirà la
possibilitat de realitzar networking entre els diferents agents convidats. El regidor
d’Universitat i Innovació farà també la cloenda i lliurarà el diploma al millor elevator
pitch.
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A les 19 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà a l’acte de presentació de la Fundació
MSD - Dèficit Múltiple de Sulfactasa del Vallès Occidental. Aquesta Fundació té com
a objectiu la recerca i la investigació per la cura d’una malaltia qualificada com ultrarara. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
ALTRES ACTIVITATS
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 10.30 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.
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 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).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Portes Obertes: “Coneix el taller de Teixidors.
Producció artesanal de teixits amb producte ecològic”. Tindrà lloc a l’establiment de
Teixidors (c/ del Mas Adey, 65).
A les 17 h:
4a Edició Terrassa Cooperativa: Taller: “Com consumir de forma més responsable
en el nostre dia a dia”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Fes el teu propi conte amb Storybird”. Destinat a
infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bibliolab BD3: “Stop motions”. Segona sessió, a càrrec
de Drac Màgic. Destinat a infants a partir de 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes per a la igualtat de gènere”, activitat per a infants a partir
de 3 anys. A càrrec de Sara Genovart, narradora oral. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals: Taller 5.
“Debats i reptes en l’aplicació de la interseccionalitat en l’àmbit local”. A càrrec de
Gerard Coll-Planas, Roser Solà-Morales i Miquel Missé, membres i investigadors del
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC. Forma part d’un
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projecte cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió
Europea i posat en pràctica per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya i CEPS Projectes Socials Barcelona. Tindrà lloc al
Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).“Igualtats Connectades:
Interseccionalitat en les polítiques públiques locals” és un projecte pioner que
planteja l’aplicació de l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals
de no discriminació a l’Ajuntament de Terrassa. Es tracta d’una prova pilot que té per
objectiu avançar en la implementació del principi d’igualtat i no discriminació de
manera interseccional en el context d’una administració local i en diàleg amb la
societat civil.
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