Agenda

Dimecres, 30 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat; Amadeu Aguado; es reunirà amb una delegació de
la nova Junta Directiva dels Castellers de Terrassa, encapçalada per la nova
presidenta, Elisabeth Arpal; i pel cap de colla reelegit, Josep Francesc Cortès. La
nova Junta es presentarà a l’alcalde i li comentarà els seus projectes per al 2019. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a les persones contractades per l’Ajuntament de
Terrassa dins del programa “Treball i Formació 2018”, subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament contractarà 105 persones en plans
d’ocupació des d’ara i fins al gener de 2020, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació de
les persones amb dificultat d’inserció laboral, formar-les i al mateix temps que la
seva tasca pugui revertir en benefici de la ciutat i de la comunitat. A més de la
contractació es farà formació ocupacional per un mínim de 90 hores. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10.30 h:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela; i el regidor de Capacitats diverses i
Accessibilitat, Adrián Sánchez; assistiran a l’activitat “Conviure en un món de
diferències”, amb la participació del Casal de la Gent Gran Anna Murià i d’alumnes
de l’Escola Sagrat Cor. Aquesta exposició, de l’artista Joan Turu, i dels infants del
Casal d’Estiu Municipal de Creu Roja està impulsada per la Taula Local de
Capacitats Diverses i Accessibilitat. El Casal de la Gent Gran Anna Murià i el Centre
Ocupacional de la Fundació President Amat Roumens - FUPAR dinamitzen a través
d'ella un projecte d'educació en valors per a escoles de primària. Aquest projecte
treballa amb els infants aspectes com la tolerància, la solidaritat, el respecte i
l'acceptació, tot canviant la seva visió vers l'envelliment i les capacitats diverses.
L’activitat tindrà lloc al Claustre de l’Antic Convent de Sant Francesc (pl. del Dr.
Robert, 1).
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la sessió
ordinària de l’Assemblea General de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua
Pública (AMAP). El tinent d’alcalde, el president de l’AMAP, Eloo Badia, i altres
membres de la Comissió Executiva faran declaracions a les 13 h, a la sortida de
l’Assemblea, en la que s’exposaran les diverses iniciatives en favor de la gestió
pública de l’aigua engegades per l’associació, així com la integració de nous
membres a la mateixa, entre d’altres. Les declaracions es faran a la sala de premsa
Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona (pl. de Sant Miquel, 4, Edifici
Novíssim, 2a planta).
A les 12 h:
La regidora de Salut, Eva Candela; i la diputada delegada de Salut i Consum de la
Diputació de Barcelona, Laura Martínez; participaran en l’acte de presentació del Pla
de Promoció de la Salut Emocional a Terrassa, un àmbit en el qual Terrassa vol
esdevenir ciutat de referència. El Pla té com a prioritat en la seva primera etapa el
treball amb els adolescents i els joves i es contempla de manera integra, transversal
i participada amb els diversos agents de la ciutat. Aquest Pla va ser una proposta de
la Taula per a la Salut Mental de Terrassa i vol donar resposta a la necessitast de
treballar per prevenir problemàtiques relacionades amb la salut mental. L’acte, que
clourà el regidor de Capacitats Diverses i accessibilitat, Adrián Sánchez, comptarà
amb la conferència “Brillar en temps d’apagada emocional”, a càrrec d’Anna Forés,
experta en el treball de la salut emocional en joves. L’acte tindrà lloc a la Masia
Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 16 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la presentació del
“Fòrum UPC de ciutats universitàries”, espai de trobada que tindrà una periodicitat
bianual amb la presència de les més altes autoritats de les ciutats i de la universitat.
L’acte tindrà lloc al Rectorat de la UPC (c/ de Jordi Girona, 31, Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller “Pintem baguls i postals”. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada per a mares i pares: “Sortim de l’escola
bressol. Cap a educació infantil”, a càrrec de la Federació d'Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC). Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: “La princesa de l’aigua”, a càrrec de Puri Carmona, de l’Associació
Dones d’Aigua de Terrassa. Destinat a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats del Museu de Terrassa – Casa Alegre Sagrera: Xerrada: “Història
Moderna”. Forma part del cicle de conferències sobre el llibre “Una història de
Terrassa”. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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A les 19.45 h:
Temporada d’òpera, ballet i concerts: Projecció de l’òpera “La Traviata”, en directe
des de la Royal Opera House de Londres. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9).
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