Agenda

Dijous, 21 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, inaugurarà, juntament amb el director del
Departament de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, Alfredo Galán, la Jornada sobre “El dret a l’habitatge, el dret urbanístic i
els habitatges buits: Ciutats, persones i crisi”. Aquesta activitat està organitzada pel
Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i l’Escola de
Postgrau de la Facultat de Dret de la UB, en col·laboració amb l’Ajuntament de
Terrassa, amb l’objectiu de difondre les polítiques d'habitatge que està portant a
terme el consistori, tant des de la perspectiva de les persones com de l'acció sobre
el territori. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat,
Marc Armengol, i la regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares,
tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (av.
Diagonal, 684, Barcelona).
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la nova Junta Directiva de la colla castellera Minyons de
Terrassa, encapçalada pel seu president, Cesc Poch, que es presentarà a l’alcalde i
l’informarà del calendari d’actuacions del 2016 i del proper viatge a Singapur de la
colla, que està previst per a al mes d’octubre d’enguany. La reunió tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà una visita institucional al Síndic de Greuges
de Catalunya, Rafael Ribó. La reunió tindrà lloc a la seu del Síndic de Greuges de
Catalunya (pg. de Lluís Companys, 7, Barcelona).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva de la colla castellera Castellers de
Terrassa, encapçalada pel seu president, Carles Bistué, que l’informarà del
desenvolupament de la temporada, dels projectes previstos i de la participació de la
colla a la Fira Modernista. 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 el lliurament de premis del
certamen Terrassa Literària, organitzat per l’Ateneu Terrassenc. El 1890, l’Ateneu
Terrassenc va organitzar un gran certamen literari –el primer que s’organitzava a la
ciutat- amb repercussió a tot Catalunya, i que va marcar un abans i un després en la
cultura local de l’època. El president del Jurat va ser Àngel Guimerà i la Flor Natural
la va guanyar Apel·les Mestres. Es van atorgar 18 premis en un esdeveniment de
gran ressò al Teatre Principal. El 2015, per tal de celebrar el 125è aniversari d’aquell
certamen, l’Ateneu Terrassenc va treure les bases del certamen “Terrassa Literària”
i, seguint l’estil del que es va fer l’any 1890, va convocar set guardons diferents
aportats per diverses entitats, entre elles l’Ajuntament de Terrassa. L’acte, al que
també assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores, i la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, assistirà al VII Congrés d’Educació
Social, organitzat pel Col·legi Professional d’Educadores i Educadors Socials
d’Andalusia i pel Consell General de Col·legis d’Educadores i Educadors Socials. El
Congrés, que se celebrarà dels dies 21 a 23 d’abril, tindrà lloc al FIBES, Palau
d’Exposicions i Congressos de Sevilla (av. de l’Alcalde Luis Uruñuela, 1, Sevilla).
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A les 11.35:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, participarà en la
taula rodona “Ciutat, urbanisme, habitatge i persones”, la Jornada sobre El dret a
l’habitatge, el dret urbanístic i els habitatges buits: Ciutats, persones i crisi”. Aquesta
activitat està organitzada pel Departament de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona i l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la UB, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de difondre les polítiques d'habitatge
que està portant a terme el consistori, tant des de la perspectiva de les persones
com de l'acció sobre el territori. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna de la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona (av. Diagonal, 684, Barcelona).
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte d’homenatge al
lliurament de trofeus als guanyadors i guanyadores dels Jocs Esportius celebrats
amb motiu de la Setmana Cultural del Casal Terrassa Centre, a l’homenatge als
socis i sòcies que celebren els 85 anys i al reconeixement al soci d’honor. L’acte,
organitzat per l’Associació Gent Gran Terrassa Centre, tindrà lloc al Casal de Gent
Gran Terrassa Centre (c/ de Wagner, 2).
A les 19 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, participarà en l’acte de lliurament de les
plaques commemoratives als establiments guanyadors de la 2a Ruta de la Tapa de
la Fira de l’Oliva. També es lliurarà lliurament del dinar per a dues persones al
guanyador o guanyadora del concurs de la Ruta. L’acte, que comptarà amb
representants de l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada i d’entitats del barri,
tindrà lloc a la Masia de Ca n’Anglada (c/ de la Mare de Déu del Mar, 49).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de
Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, assistirà al concert:
“Pinzellades d’Europa”, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, amb Quim
Térmens com a concertino director. El concert forma part de la Temporada de
Música a l’Auditori Municipal i és un dels actes organitzats pel Servei de Relacions
Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa en el marc de la celebració
del Dia d’Europa. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch,
1).
A les 19 h:
La regidora de Normalització Lingüística i presidenta del Centre de Normalització
Lingüística de Terrassa i Rubí, Rosa Maria Ribera, assistirà al concurs “Segueix la
pista de Ramon Llull”. Aquest 2016 fa 700 anys de la mort de Ramon Llull, un dels
primers escriptors literaris en llengua catalana. Per donar a conèixer la seva obra, el
Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí ha posat en marxa aquest
concurs. Cada dia s’ha anat penjant informació sobre l’escriptor mallorquí, tant als
passadissos del Vapor Universitari, com a Facebook i Twitter. Demà, en una de les
aules del Vapor, es farà un concurs de preguntes sobre la vida i obra de Ramon Llull
basat en aquesta informació. Per participar-hi no cal inscripció prèvia i s’haurà de fer
amb el mòbil a través de l’aplicació “Kahoot”, fent acte de presència al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114), seu del Centre de Normalització Lingüística de
Terrassa i Rubí.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.15 h:
Activitats del Servei d’Educació: Un total de 267 infants de P3, P4 i P5 de les
Escoles Roser Capdevila, Mare de Déu de Montserrat i Salvador Vinyals,
participaran en la celebració del Sant Jordi Comunitari 2016, que tindrà lloc a
l’Escola Roser Capdevila (c/ de Las Palmas, 17). Aquesta trobada s’organitza en el
marc del Pla Educatiu d’Entorn que promou activitats de foment de la participació i la
convivència entre comunitats educatives. L’activitat, que inclou un taller d’esmorzar
saludable per a mares i pares, un espectacle musical a càrrec de Roger Canals, i un
esmorzar, està organitzada pel Servei d’Educació, l’Escola Roser Capdevila i el CAP
Est.
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A les 9.30 h:
Terrassa Aposta per a l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
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 10.30 h:
Activa el +60: Patrimoni Industrial i modernista. Visita al Parc de Desinfecció.
Activitat seleccionada com a Pràctica Significativa que ha estat inclosa al Banc de
Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de
Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Local. Al Parc
de Desinfecció (c/ de Calderón de la Barca, 24).
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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sortida formativa a l’Espai formatiu del Gremi
d’Instal·ladors de Sabadell. Visita guiada a les instal·lacions de l’alumnat del curs de
formació ocupacional “Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa
tensió”. Tindrà lloc al Parc Central del Vallès (c/ de Ramon Albó, 1, Sabadell).
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A les 15 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sortida formativa: Zona Comercial del Passeig de
Gràcia. Visita a la zona comercial del Passeig de Gràcia de Barcelona, de l'alumnat
del curs “Activitats de Venda”, amb l'objectiu de conèixer els mitjans d'animació del
punt de venda, valorar la publicitat, analitzar els elements i materials de comunicació
comercial mitjançant una visita guiada. Tindrà lloc al Passeig de Gràcia de
Barcelona.
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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Acte de lliurament del Premi de Narració i Poesia de la
Fundació Salut Mental Catalunya, entitat que vetlla per la integració social de les
persones vinculades al Club Social Ègara, promogut per l'Associació de Familiars de
Malalts Mentals. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Xerradacol.loqui: “Usos i costums del 1900”. Josep Lluís Moya, usuari del CDMT, estudiós i
divulgador cultural, ofereix una xerrada que ens endinsa en l’època del 1900, any
que ha anomenat “de l’optimisme”. Ens parlarà d’alguns costums propis d’aquella
societat de tombant de segle, amb imatges i explicacions sobre vida quotidiana,
invents i altres curiositats. La xerrada tindrà una part posterior en la qual es podran
fer preguntes i aportar coneixements i opinions, tot dialogant amb la resta dels
assistents i amb el propi conferenciant. Tindrà lloc al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Club de
lectura “Fil per randa”. Es comentarà la novel·la “Habitacions tancades”, de Care
Santos, que narra la història de la família barcelonina dels Lax. El relat retrata les
misèries i intrigues de tres generacions de la burgesia barcelonina entre finals del
segle XIX i principis del XX. Des del temps present, el llibre recorre esdeveniments
històrics destacats com la Setmana Tràgica, el cop d’Estat d’en Primo de Rivera o la
2a República. De fons, la transformació de la ciutat de Barcelona, els seus habitants
i els seus costums. 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. Adreçat a persones
adultes que volen 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:
Nacuts per llegir: “El Quico s’emociona”, a càrrec del personal de la Biblioteca. Dins
dels actes de celebració de l’aniversari de la BD4. Es treballaran els sentiments a
través del conte "El monstre de colors", d'Anna Llenas. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Visquem el conte”, a càrrec Cesc Serrat
de “Vet aquí que”, col·lectiu de Contacontes de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

