Agenda

Dijous, 7 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera; i del regidor de Serveis Socials, Noel Duque; es reunirà amb una
delegació de la Junta Directiva d’Acció Gent Gran, Associació d’Ajuda a la Vellesa,
encapçalada per la seva presidenta, Maria Alba Brucart. A la reunió també hi
assistirà José Luis Buenache, responsable de Desenvolupament Territorial d’Amics
de la Gent Gran, entitat que col·labora amb Acció Gent Gran. Acció Gent Gran,
Associació d’Ajuda a la Vellesa, és una entitat de voluntariat constituïda l’any 2.000.
Es dedica a tasques d’acompanyament a domicili per a persones grans, suports
puntuals per a diferents gestions, colònies d’estiu, accions de sensibilització,
formació per personal voluntari i assessorament a gent gran, a banda de projectes
intergeneracionals. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 1416).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
presentarà la 10a edició del Cicle de Teatre Escenes Locals, que acostarà la
programació teatral dels grups de teatre amateur de Terrassa a tots els barris de la
ciutat. A la presentació també hi assistiran representants de les companyies
participants en aquesta 10a edició, en la que es representaran 15 obres de teatre,
del 16 d’abril al 19 de juny, en diversos espais de la ciutat. La roda de premsa tindrà
lloc a la Sala Cúpula del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, rebrà una delegació de la Junta Directiva
d’Amical Mauthausen, encapçalada pel seu president, Enric Garriga. El motiu de la
reunió és la presentació del document marc del projecte de “Xarxa de Memòria i de
Prevenció del Feixisme. Mai Més”, que està impulsant l’entitat. L’Amical de
Mauthausen, fundada l’any 1962, és l’associació que agrupa als exdeportats
republicans dels camps de concentració del nazis, així com els familiars i amics, tant
dels supervivents com dels deportats assassinats als camps. Aquesta entitat
representa les persones deportades del camp austríac de Mauthausen i de tots els
camps del III Reich, tot i que l’associació pren el nom de Mauthausen pel fet de ser
el camp on van ser deportats més espanyols. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de celebració del 25è
aniversari de la Delegació del Vallès Occidental del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB). L’acte, al que
també assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, tindrà
lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114, 1a planta).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, donarà la benvinguda a les persones participants en la V Trobada
Internacional de Líders Sindicals, dins del XV Congrés Nacional de la UGT de
Catalunya, que se celebra del 6 al 8 d’abril a Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, presentarà en roda de premsa els actes
commemoratius de la celebració del Dia Mundial de la Salut i la 2a Fira d’Entitats de
Salut, que tindran lloc el proper diumenge 10 d’abril al parc de Vallparadís. La
presentació tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa.
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A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, i
el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, visitaran la XV Mostra de
l’Ensenyament, organitzada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament
de Terrassa. La Mostra de l’Ensenyament se celebra del 4 al 22 d’abril a la seu del
Servei a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1). Té com a objectiu facilitar la
transició acadèmica del jovent de Terrassa, posant al seu abast tota la informació
sobre recursos formatius i oferint-li orientació i assessorament personalitzats sobre
les diferents opcions educatives existents després de l’ESO.
A les 16.30 h:
La regidora del Districte 3 i de Gent Gran, Rosa Ribera, assistirà al Ball de Festa
Major, amb l’actuació d’Aleix, organitzat pel Club de la Gent Gran de Can Palet amb
la col·laboració de l’AV de Can Palet. Aquesta activitat s’emmarca dins del programa
d’actes de la Festa Major de Can Palet i tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde
Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18 h:
La regidora del Districte 3 i de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert de
Cant Coral, a càrrec del Petit Cor de la Parròquia de Sant Josep i de la Coral de
Gent Gran de Can Palet, organitzat pel Club de la Gent Gran de Can Palet amb la
col·laboració de l’AV de Can Palet. Aquesta activitat s’emmarca dins del programa
d’actes de la Festa Major de Can Palet i tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde
Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18.15 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares; presentarà,
conjuntament amb el director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Jaume Font; i
el subdirector de Disciplina de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, Albert
Melià; la 2a Sessió de Treball sobre la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, per a professionals de
l’àmbit jurídic. La sessió, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, el Col·legi
d’Advocats de Terrassa i el Grup Promotor ILP Habitatge, tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114).
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) i de l’associació Veu
Pròpia. 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. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (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 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. En aquests moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot
plegat un retrat de la Catalunya tèxtil recent”, i a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”. A més, es pot visitar lliurement la Sala del
Procés Tèxtil. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/
de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “El poble
va de Fira!” Curs d’indumentària modernista. Permet endinsar-se en l’estètica de
l’època amb l’objectiu d’elaborar un conjunt d’indumentària el més fidel possible.
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Com a novetat d’aquesta edició, es confeccionarà una faldilla i es reciclarà o
transformarà una brusa. Es tracta d’una indumentària més adient amb el tema de la
Fira d’aquest any a Terrassa que és el món obrer. Per això caldrà portar una o més
bruses per poder treballar amb elles. El curs està dirigit per la professora Rosa
Rubio, experta modista i col·laboradora habitual del CDMT. Durant les sessions, ella
va guiant en el disseny, patronatge i confecció d’un model personalitzat. La segona
sessió es dedicarà a treballar el patró de la faldilla, a observar la brusa i veure’n les
possibilitats. També es visitaran les reserves del CDMT on es pot veure
indumentària modernista original. Es tracta d’un curs adreçat a persones amb
nocions de costura. El treball de confecció es farà a casa, al Museu s’orienta i es
dirigeix la feina. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/
de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Club de lectura per a
adults que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal dels
participants, propiciant el diàleg i l’argumentació. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activity English, a càrrec de Martha Bernal. Activitat
adreçada a infants en anglès a càrrec d’una persona voluntària. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Xerrada NPL: “Alimentació infantil”, a càrrec de Maite Nogué,
infermera pediàtrica del CAP Sud. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a
tres anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Trobades a la Terrassa: Presentació del llibre: “L’enigma Cerdà” de Toni Carrère.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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