Agenda

Dimarts, 26 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
rebrà una delegació de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Terrassa,
encapçalada per la seva presidenta, Eva Cervelló, que es presentarà a l’alcalde.
L’acte tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’excursió a Montserrat
acompanyant a la Coral 2000 del Casal Anna Murià, acte emmarcat en el programa
de la XIX Setmana Cultural del Casal per a la Gent Gran Anna Murià.
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a l’acte de lliurament de diplomes del curs "Elaboració de
productes carnis” que tindrà lloc a l'empresa local Roler (c/ de l’Aire, 9). L’empresa
Roler ha col·laborat en el projecte de Joves per l’Ocupació impulsat pel Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.
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A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern Municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes d’abril, que es farà el proper dijous 28 d’abril. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
assistirà a la reunió de constitució de la Comissió de Benestar Social i Participació
organitzada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM). L’acte tindrà lloc a la seu
de l’ACM (c/ de València, 231, 5a planta, Barcelona).
A les 18.30 h:
El regidor de Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, presentarà la
intervenció de Ferran Tarradellas, director de la representació de la Comissió
Europea a Barcelona, que explicarà en que consisteix el Pla d’inversió per a Europa
(Pla Juncker). La sessió informativa, organitzada pel Servei de Relacions Europees i
Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa i la Comissió Europea amb motiu dels
actes de celebració del Dia d’Europa a Terrassa, tindrà lloc al Vapor Universitari (c/
de Colom, 114). El Pla d'Inversions o “Pla Juncker” té l'objectiu de rellançar la
inversió a Europa per promoure el creixement i incrementar l'ocupació. Segons les
previsions de la Comissió Europea, aquest paquet de mesures podria fer créixer el
PIB de la UE de 330.000 a 410.000 milions d'euros en els propers anys i crear fins a
1,3 milions de llocs de treball.
A les 20 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’acte
de presentació del Fòrum Obert per Terrassa 2016, que inclourà una conferència
sobre la Prevenció de l’Alzehimer a càrrec del doctor Jordi Camí i el lliurament del
“Premi Pau Harris” al doctor Camí, en reconeixement a la seva tasca vers la malaltia
d’Alzheimer. Posteriorment, se li lliurarà un taló a favor de la Fundació Pasqual
Maragall, de la qual n’és director. L’acte, organitzat pel Rotary Club Terrassa, tindrà
lloc a l’Hostal del Fum (ctra. de Montcada, 19).
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ALTRES ACTIVITATS
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 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: 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).
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).
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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 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 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Cicle de moda ètica i
sostenible”. Xerrada - tertúlia amb Elena Salcedo. Un dels grans reptes del nostre
temps és el concepte de sostenibilitat, és a dir, potenciar un desenvolupament que
satisfaci les necessitats presents de tothom sense comprometre la satisfacció de les
necessitats de les futures generacions tot respectant els cicles de la natura. El sector
tèxtil no és aliè a aquest repte, al contrari, a causa de les seves dimensions i
especificitats, pot contribuir molt considerablement a la sostenibilitat del sistema. El
CDMT vol unir-se a aquesta lluita difonent coneixement per promoure la consciència
i els canvis de comportament necessaris en el camí de la sostenibilitat. Per aquest
motiu, s’inaugura un cicle a l’entorn del concepte de moda ètica i sostenible,
entenent com a moda el conjunt de peces d’indumentària que circulen pel món. Les
activitats d’aquest cicle tindran lloc al CDMT en dimarts o dijous, aproximadament
cada dos mesos, i seran de format variat: projeccions, tallers, xerrades amb
especialistes, amb dissenyadors i/o productors, accions, etc. La tercera sessió del
Cicle és una xerrada amb Elena Salcedo, autora del llibre “Moda ética para un futuro
sostenible”. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “De la matemàtica dels jocs al joc de la matemàtica”,
conferència de divulgació matemàtica a càrrec de Jordi Deulofeu, llicenciat en
matemàtiques i doctor en didàctica de les matemàtiques. Professor de la Universitat
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Autònoma de Barcelona. Autor de diversos llibres i conferències sobre divulgació de
les matemàtiques. L’acte s’emmarca dins del Congrés C2EM Barcelona 2016
(Congrés Català d’Educació Matemàtica), amb la col·laboració de la Feemcat
(Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya). Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El paradigma del corazón” de Silvia Gelices i
Xavier Caparrós. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei de Educació: Xerrada: “Adolescència conflictiva: la Síndrome de
l’Emperador”, a càrrec d’Arantzazu Herrador i Maria de Mar Rey, psicòlogues i
membres de la Asociación Raices. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Terrassa llegeix...” Presentació del llibre: “Nada es
lo que parece” d’Arturo Daussà. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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