Agenda

Dimarts, 15 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, farà la cloenda de la taula rodona “Terrassa
preparada i resilient”. L’acte, que començarà a les 18 h a la Nova Jazz Cava (ptge.
de Tete Montoliu, s/n, s’emmarca en el procés d’elaboració i divulgació del Pla
estratègic de resiliència urbana de Terrassa. El regidor de Protecció Civil, Manuel
Giménez, serà l’encarregat d’obrir l’acte.
La taula rodona girarà sobre la capacitat de les ciutats per afrontar situacions que
poden perjudicar significativament el normal funcionament de la ciutat i el benestar i
seguretat de la ciutadania. Hi participaran persones que donaran testimoni de la
gestió de catàstrofes o situacions d’emergència per part de l’Administració pública,
com ara l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que va haver de fer front a un
important tall de subministrament elèctric durant el seu mandat, o el cònsol general
del Japó a Barcelona, Nahoito Watanabe, que parlarà del tsunami de 2011 i de com
el país es va recuperar. També hi participaran professionals especialitzats en l’àmbit
de la resiliència, com ara la responsable de Resiliència Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona, Ares Gabàs.

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Cicle anual de formacions i xerrades: “Terrassa, ciutat inclusiva i accessible”:
Formació: "Arquitectes en la comunitat: desdibuixant els límits entre els serveis i
l'entorn". A càrrec de Núria Ambrós, psicòloga i facilitadora de l’Agència d’Innovació
Social Numa. L'objectiu d'aquesta formació és dotar d'eines les entitats i serveis que
treballen amb persones per afavorir el seu treball en xarxa, potenciar un enfocament
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centrat en la persona i enriquir el seu dia a dia amb els recursos de la comunitat.
Entre altres, s'analitzaran els recursos i serveis disponibles a la ciutat i es facilitaran
eines per establir xarxes significatives que ens vinculin amb la comunitat.Tindrà lloc
a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura fàcil”. A càrrec de l’Hospital de Dia de Salut
Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. Activitat adreçada, especialment, a les
persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, grup de conversa en català, de nivell inicial. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell avançat.
A càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
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Xerrades per a mares i pares: “Aprenent a ser més feliços”, a càrrec de Carles
Guillamon. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Tocats de l’ala!”. A càrrec de Rosa Pinyol. Per a infants a partir de
quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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