Agenda

Dimecres, 23 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà l’acte-debat sobre la Constitució
espanyola organitzat per l’Ajuntament de Terrassa amb motiu del 40è aniversari de
la seva aprovació. L’acte tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu,
24). A l’acte intervindran la catedràtica de dret constitucional de la UAB Teresa
Freixes, el catedràtic de filosofia del dret de la UPF Josep Joan Moreso, la síndica
municipal de greuges de Terrassa, Isabel Marquès, i l’historiador Xavier Marcet com
a moderador.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme,
Amadeu Aguado, assistirà a la Fira Internacional de Turisme FITUR, que se celebra
del 23 al 27 de gener al recinte firal IFEMA de Madrid (av. del Partenón, 5).
Aprofitant la seva estada a FITUR, el tinent d’alcalde durà a terme diverses reunions
de caire institucional amb ajuntaments i consells comarcals de Catalunya. Terrassa
Turisme hi serà present a la Fira demà dimecres 23 de gener i el dijous 24 de gener
dins l’estand de la Diputació de Barcelona – Marca Costa Barcelona. La Diputació de
Barcelona participarà, un any més, en l’estand de l’Agència Catalana de Turisme, on
el públic assistent disposarà de les diferents ofertes turístiques de la província de
Barcelona, sota les marques turístiques Costa Barcelona i Paisatges Barcelona. En
aquesta ocasió es podrà mostrar al sector professional l’oferta turística de la iutat de
Terrassa, principalment el modernisme i la Fira Modernista, i la Seu d’Ègara, així
com els productes turístics creats conjuntament amb les empreses del sector turístic
de la ciutat, com per exemple “Cap de setmana a ritme de Jazz” amb motiu de la
celebració de la 38a edició del Festival de Jazz la propera primavera, o l’activitat
“Minyons de Terrassa Experience”.
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A les 9 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà al
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 els dies 22 i 23 de gener 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: “Registrat al nostre portal”. Per conèixer a través del
portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i formació
que ofereix el Servei. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Xerrada – Col·loqui:
“L’escola és possible i necessària”, a càrrec d’Efrén Carbonell, autor del llibre
Escoles inclusives, escoles de futur i director de la Fundació Aspasim. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Cerquem salut!: “Cap gota: Stop a la incontinència orinària”, a càrrec d’Aitor Campos
Domínguez, infermer de família comunitària del CAP Terrassa Nord. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 19 h:
Activitats del Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera: Xerrada: “Terrassa a l’Edat
Mitjana”, a càrrec de Joan Soler i Vicenç Ruiz. Forma part del cicle de conferències
sobre el llibre “Una història de Terrassa”. Tindrà lloc a la Casa Alegre Sagrera (c/ de
la Font Vella, 29).
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