Agenda

Dimarts, 22 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, obrirà el taller per a càrrecs electes de l’Equip
de Govern sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Agenda
2020 i la seva implementació a Terrassa. En l’obertura de l’acte també participaran
el director de l’Oficina de l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 del Govern
d’Espanya, Federico Buyolo, i la coordinadora del Fòrum de Ciutats Intermèdies de
CGLU (Ciutats i Governs Locals Units). El taller no és obert als mitjans de
comunicació, però els mitjans que ho desitgin seran atesos per l’alcalde i el director
de l’Oficina de l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 del Govern d’Espanya a les
10 h. Un cop s’hagi fet l’atenció als mitjans, els mitjans gràfics i audiovisuals podran
prendre imatges del taller. L’atenció als mitjans es farà a la porta de l’aula 15, a la
planta primera del Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, i el portaveu del Grup Municipal de Terrassa en
Comú, Xavier Matilla, obriran demà la jornada "Terrassa, fets i reptes", organitzada
pel Govern Municipal i TeC. L’acte tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (c/ de Salmerón, 25). Amb aquesta jornada, el Govern i el principal grup de
l’oposició a l’Ajuntament de Terrassa volen donar a conèixer el treball desenvolupat
durant els darrers deu mesos per la Comissió d’Estratègia de Ciutat i convidar les
entitats i la ciutadania a contribuir aportant la seva visió del present i futur de la
ciutat, especialment, sobre quins són els principals desafiaments i oportunitats que
s’hauran d’afrontar en els propers anys. L’acte començarà amb l’obertura
institucional i la presentació del document elaborat a partir del treball de la Comissió
d’Estratègia. Finalment s’organitzaran tres tallers, dedicats a l’àmbit social, econòmic
i territorial, que estaran dinamitzats per persones expertes en la temàtica, que hi han
col·laborat en el treball previ durant aquests deu mesos.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, farà l’obertura del
seminari participatiu “Repensant l'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat a
la ciutat”. L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’Oficina de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, organitza demà i dimecres aquest seminari participatiu que reunirà
més de 50 agents representatius del territori per ajudar a definir el futur de l’acció
municipal per al foment de la inclusió i l’accessibilitat. Entre altres, hi participaran una
trentena d’entitats de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat;
federacions d’entitats catalanes de l’àmbit de la discapacitat, com ara Dincat-Plena
Inclusió, ECOM, ACAPPS i Salut Mental Catalunya; i diversos serveis municipals.
També s’han convidat els representants dels grups polítics municipals. El seminari
tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Altres portals i recursos de feina”.
Consistirà en donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat,
Rubí, Sabadell i Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran
portals de recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina:
empreses de treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura.
Finalment, es mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la
recerca de feina. Tindrà lloc a 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
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(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 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Jornada de
presentació ciutadana: “Terrassa, fets i reptes”. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Quico canta... Cançons d’hivern”. Per a infants de fins a tres
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Joc “Ets un tintinaire expert?”, amb motiu de la celebració
dels 90 anys de Tintín. Activitat adreçada a infants de 6 a 12 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada “Crear i enfortir vincles a través del moviment”. A
càrrec de Trinidad Garcia. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Les aventures d’en Sherlock Holmes.
Relats”, d’Arthur Conan Doyle. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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