Agenda

Dimarts, 5 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol; de la
regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; i del president de
l’entitat Prou Barreres, Joan Vila; visitarà la remodelació de l’Escola Municipal la Llar,
consistent en l’habilitació d’un nou accés per la placeta de Rosa Puig i la instal·lació
d’un ascensor exterior per assegurar l’accessibilitat a totes les plantes de l’Escola.
La visita tindrà lloc a l’Escola Municipal la Llar (placeta de Rosa Puig, 1).
L’acte finalitzarà amb un contacte amb els mitjans de comunicació.

A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, visitarà la seu de la Fundació i l’Associació
AVAN Amics de la Neurologia Associació Vallès. L'Associació Vallès Amics de la
Neurologia (AVAN) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la difusió i a la
divulgació de la neurologia, així com a la millora de la qualitat de vida de les
persones afectades per les diferents malalties relacionades amb aquest camp. Va
néixer al 1993 amb l'objectiu de posar en contacte a totes aquelles persones
vinculades o interessades en les malalties del sistema nerviós, estiguin o no
directament afectades. La visita tindrà lloc a la seu d’AVAN (c/ de l’Estrella, 110,
Sabadell).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb el secretari general del Comitè de les
Regions, Jiří Buriánek. El Comitè de les Regions és un organisme que ostenta la
representació de les administracions regionals i locals a Europa. D’aquesta manera,
el tinent d’alcalde continuarà amb els treballs de consolidació del posicionament de
Terrassa a nivell europeu i potenciarà la interlocució permanent amb les diferents
institucions europees i els intercanvis d’informació sobre temes d’actualitat que
afecten les ciutats.
A les 10.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Jornada d’Orientació de
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Programes per a la Formació i la Inserció “I
després... què?”, organitzades pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa
amb la col·laboració del Consell de la Formació Professional de Terrassa. Aquesta
jornada, adreçada a alumnes de 4t d’ESO, té per objectiu reforçar la tasca
d’orientació que fan els centres educatius i complementa les accions d’orientació que
el Servei d’Educació desenvolupa posant a l’abast de l’alumnat tota l’oferta de
formació professional existent a la ciutat i els Programes per a la Formació i la
Inserció. L’acte tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
La regidora atendrà els mitjans de comunicació interessats a les 10.45 h.

A les 12 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a la presentació de la Campanya
contra la Violència Familiar impulsada per l’Associació Alba, constituïda l’any 1987
amb la finalitat d’atendre persones que presenten problemàtiques associades a les
addiccions. Amb aquesta iniciativa, Alba vol aprofitar les seves capacitats per posarles al servei d’un ampli ventall de persones, i en concret de les que pateixen
qualsevol tipus de violència. El servei s’adreça a persones que han patit episodis de
violència en qualsevol àmbit de manera directa o indirecta. L’acte tindrà lloc a la seu
de l’Associació Alba (pl. del Doctor Robert, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Pacte Local per a l’Ocupació. “Curs d’Apoderament
per a persones en situació de canvi professional”. Formació per conèixer les
potencialitats de les persones i que aquestes puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, a càrrec de
Montserrat Garcia. Nivell intermedi. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Conferència sobre la Formació Professional dual a
Alemanya, a càrrec de Bridge4Mobility. Dirigida a joves a l’atur d’entre 18 i 27 anys.
Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. Inici del camí de
l’orientació professional. Xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que les persones
interessades puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o
interessos. Tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Aspectes a tenir en compte a
l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa dirigida a emprenedors i
emprenedores on 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 (c/ dels Telers, 5).
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”. Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15.30 h i les 19.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a la informàtica. Mòdul B. Formació inicial
per a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació i projecció del documental: “ULU, Un Latido
Universal”, a càrrec de Silvia Gelices amb la presència del seu director, Joan Muñoz.
Un esdeveniment per facilitar la inspiració, la col·laboració, la creativitat i la creació
de sinergies col·lectives entre les persones. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Els meus millors pròlegs”, de Ferran Escoda.
A càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics,
7).
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