Agenda

Divendres, 30 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda a les escoles participants
a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora sota el lema “Impliquemnos! Fent carrer, Fem ciutat!” i donarà pas a la lectura del manifest per al Dia
Internacional de la Ciutat Educadora, a càrrec de representants dels centres
educatius. Les 11 escoles participants (Tecnos, Delta, Cingle, França, Joaquima
Vedruna, Lumen, El Cim, El Vallès, Serra de l’Obac, Ramon Pont i Antoni Ubach) i
els prop de 400 alumnes d’educació primària participants a la jornada formen part de
la Xarxa per la Sostenibilitat de Terrassa (XEST) i han treballat durant l’última
setmana el Joc del Caminòmetre, una iniciativa, que es fa des del curs 2010-2011 i
que té per objectiu conscienciar l’alumnat del mitjà de transport que utilitzen per anar
a l’escola, així com incentivar que facin els desplaçaments en transport públic
(autobús i tren) i/o transport actiu (a peu, en bicicleta o patinet) durant la resta de
l’any. A l’acte, que tindrà lloc a la plaça del Progrés, també hi assistiran el tinent
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i membres de la Corporació
Local.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, donarà la benvinguda institucional a les
persones participants a la jornada de cloenda del Projecte de Dinamització de la
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) “El repte”. Posteriorment, el CEO de Zohar
Consultoria i Marketing Social SL, Ricard Valls, presentarà les conclusions del
projecte i, per finalitzar l’acte, l’alcalde de Terrassa, acompanyat del tinent d’alcalde
de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, lliurarà a les
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empreses participants un reconeixement per haver format part del projecte “El repte”.
L’Ajuntament de Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha treballat
en aquest projecte conjuntament amb un grup d’empreses del territori de diferents
sectors per donar resposta a un repte present en la societat terrassenca, fomentant
així les polítiques de RSC de les empreses. L’objectiu de la jornada és presentar les
conclusions del projecte a les empreses i a la societat i aconseguir una base
d’empreses cada cop més gran interessades a aportar solucions a diferents reptes
de ciutat a través del talent i el temps dels seus treballadors i treballadores. L’acte
tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor del Districte 6, Javier
García; i de membres de la Corporació Local; assistirà a l’acte d’inauguració de
l’enllumenat de Nadal de la ciutat que tindrà lloc a la plaça del Primer de Maig i que
inclourà, des de les 16.30 h, tallers infantils, una xocolatada i l’actuació del grup
d’animació musical “El Criceto”. A les 17.45 h, l’alcalde procedirà a activar el
comandament que encendrà l’enllumenat de Nadal de la ciutat. L’objectiu de l’acte,
que per primer cop no es portarà a terme al Raval de Montserrat, es donar resposta
a algunes de les demandes del sector comercial i reforçar el comerç de proximitat i
els eixos comercials celebrant un acte de ciutat com és l’encesa de l’enllumenat de
Nadal. Enguany, Terrassa comptarà amb un total de 509 punts de llum. Entre
aquests punts lumínics destaca la iniciativa iniciada fa dos anys i amb la que algunes
de les xemeneies més representatives de la ciutat lluiran un enllumenat especial
com les situades a la plaça Nova, la plaça Didó, la plaça de l’Anònima i la plaça
Salvador Espriu. La instal·lació i encesa de les llums i la ornamentació de Nadal a
Terrassa s’emmarca dins el programa de dinamització comercial i de les diferents
activitats culturals i lúdiques impulsades per l’Ajuntament al voltant de les festes
nadalenques.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela; i de membres de la Corporació Local, assistirà a l’acte amb motiu del Dia
Mundial de la Sida que tindrà lloc a l’atri de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 1416). L’alcalde, acompanyat de la regidora de Salut i de representants dels Grups
Municipals, participarà en la col·locació de flors vermelles al llaç símbol del Dia
Mundial de la Sida per simbolitzar la importància de la implicació ciutadana i política
en la resposta envers el VIH. Posteriorment, un/a representant de la Comissió de la
Sida farà la lectura del manifest institucional amb el lema “L’esforç conjunt cap a una
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resposta positiva” i, en acabar, es procedirà a la il·luminació de la façana de
l’Ajuntament de color vermell. El dia 1 de desembre, des de fa 30 anys, arreu del
món es celebra el Dia Mundial de la Sida. És un dia d’acció comunitària per a
sensibilitzar i conscienciar la societat en genera implicant-la en la resposta envers el
VIH.
A les 21.30 h:
L’alcalde de Terrassa assistirà al concert de celebració del 15è aniversari de la Coral
Tons & Sons Terrassa Gospel que tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
La Coral Tons & Sons Terrassa Gospel va néixer a Terrassa l'any 2003. Dirigida
per Carles Massó, es va especialitzar des de bon començament en espirituals
negres i gospel, afegint també al seu repertori cançó africana.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, donarà la benvinguda a la
Jornada “Tèxtils per a la Medicina i la Salut”, organitzada per l’Institut d’Investigació
Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) amb la voluntat de crear
un espai regular de trobada, debat i intercanvi d’experiències entre investigadors
tèxtils i sanitaris, professionals de la salut, administracions i empreses fabricants de
l’ampli espectre de productes tèxtils utilitzats en aplicacions mèdiques i sanitàries.
L’acte tindrà lloc a la sala d’acte d’INTEXTER (c/ de Colom, 15).
A les 12.30 h:
La regidora de Serveis Socials i Polítiques de Gènere, Gracia García, participarà en
l’aturada de suport a la treballadora social de Salt, la seva família i els seus
companys i companyes, que va patir una agressió el passat 23 de novembre.
L’aturada es fa per expressar el rebuig i condemna d’aquests fets i per mostrar el
suport als i les professionals de Serveis Socials que porten a terme un servei públic
a la ciutadania basat en el suport a les persones per millorar la seva situació social.
També es vol expressar el compromís de l’Ajuntament per treballar per la prevenció
per tal que no es donin situacions de desprotecció i es vol mostrar el reconeixement
al treball que desenvolupen els i les treballadors socials fent-lo extensiu també a tot
el personal municipal per la seva implicació i compromís amb el servei públic. L’acte
tindrà lloc davant de la seu de Serveis Socials a l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada,
596).
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A les 18 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a l’acte de dinamització amb
música i competicions esportives organitzat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil
que tindrà lloc a la plaça del Pagès.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició “Art al Districte
4” que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel
Sallent, 55). Aquesta exposició artística neix amb l’objectiu de donar a conèixer
pintors i pintores emergents del territori i facilitar la seva projecció.
A les 20.30 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà al 14è
Concert Solidari de Prodis, a càrrec de l'Escolania de Montserrat. L’acte tindrà lloc al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del servei de Qualitat Democràtica: Formació: “Justificació de subvencions
per a la realització de projectes, activitats i serveis 2018”. Tindrà lloc al Casal Cívic
Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica, emmarcat en el projecte Parella TIC,
en el que els joves ensenyen als adults els rudiments bàsics de les tecnologies de la
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informació. A càrrec d’alumnes del Institut Investigador Blanxart. 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 18 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Taller: “Manera de lligar: les
regles les poses tu”. A càrrec de professionals de la Taula Tècnica de Joves Districte
4. Adreçat a joves de 14 a 20 anys. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Maria
Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
Llegir per créixer: Taller “Poesia i pictogrames”, en el marc de la Setmana de la
Poesia 2018 - Rauxa. Adreçat a famílies amb infants de 3 a 6 anys. A càrrec de la
Petita Companyia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “La nostalgie heurese”, d’Amélie
Nothomb. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Terrassa contra la violència masclista - Niunamés: Cafè tertúlia: “La dona al cinema”.
A càrrec de Luis Ortubia, guionista i estudiant de l’ESCAC. Adreçat a joves de 14 a
20 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,9).
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