Agenda

Divendres, 8 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de cloenda del 15è Congrés
Nacional de la UGT de Catalunya, que s’ha celebrat a Terrassa dels dies 6 al 8
d’abril, coincidint amb la commemoració del 40è aniversari de la primera assemblea
general que el sindicat va realitzar després de la dictadura franquista, que va tenir
lloc el 20 de juny de l’any 1976 a Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Auditori del Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 13.30 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).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
participarà en l’acte inaugural de la 2a edició del Festival Didó de Música i Titelles de
Terrassa, juntament amb el regidor de Cultura, Jordi Flores, i amb el director del
Festival, Ramon Rius. El Festival Didó, que se celebrarà del 8 al 10 d’abril, està
coorganitzat per l’Ajuntament de Terrassa, Amics de la Música de Terrassa i el CEM,
com a responsable de la producció. L’acte tindrà lloc a la plaça Didó, davant de la
placa del monòlit dedicat a Ezequiel Vigués i Mauri (Terrassa, 1880 – Barcelona,
1960), considerat un dels titellaires més populars de Catalunya del segon terç del
segle XX i conegut amb el sobrenom de Didó.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’espectacle inaugural del Festival
Didó de Música i Titelles de Terrassa “Xst... Dorm el lleó”, a càrrec de la Cia.
Encaixats. La representació tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la Unión Extremeña de Terrassa, encapçalada pel
seu president, Rafael Burgos, que li presentarà el programa d’actes de celebració
del 25è aniversari de l’entitat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
participarà a la taula rodona “Dones al capdavant: facilitant que les coses passin”,
organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc de la campanya del 8 de març
per reflexionar sobre l'impacte de les accions i polítiques que es porten a terme des
dels ajuntaments en les condicions de vida de les dones i definir noves prioritats en
els temps actuals. L’acte, en el que també participaran l’alcaldessa de Sant Vicenç
dels Horts, Maite Aymerich; l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz;
l’alcaldessa de Santa Perpètua de la Mogoda, Isabel Garcia; i l’alcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater; tindrà lloc a la sala La Cuina de l’Espai Francesca
Bonnemaison (c/ de Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).
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A les 13 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, presidirà l’acte de constitució
de la Comissió de seguiment del desplegament del Reglament Municipal per a la
Igualtat de Gènere. L’acte, al que també assistirà la regidora de Ciutadania i Qualitat
Democràtica, Meritxell Lluís, tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà al Taller de cuscús i henna,
organitzat per l’Associació AMAL, amb la col·laboració del Grup de Dones amb
Iniciativa de Can Palet, el Club de la Gent Gran de Can Palet i l’AV de Can Palet,
amb motiu dels actes de Festa Major del barri de Can Palet. L’acte tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 17 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la Diada de
commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, organitzada per l’Esplai
Tremola amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça de
Torre-sana.
A les 18 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de celebració del 1r
aniversari del Bibliopunt de Can Parellada. L’acte, que comptarà la narració del
conte “En Bum i el tresor dels pirates”, a càrrec de la Cia. Homenots, tindrà lloc a la
plaça d’Ibèria a l’alçada del carrer d’Alemanya.
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 a 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).
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A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a les
empreses i els professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
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 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Saint George and the Dragon”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat
adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Frances Macià, 193).
A les 18 h:
Programa THAO - Salut infantil: Activitat THAO. Teatre de titelles: “La menuda i les
fruites”, a càrrec de Mari Fortea. Activitat adreçada a famílies amb infants de dos a
cinc anys. A la Biblioteca Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: (de 8 a 10 anys) “El noi del vestit” de
David Williams. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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