Agenda

Dimecres, 13 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.40 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà l’acte d’obertura del congrés
europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats", que
tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1). A l’acte
intervindran també el rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya (UVic–UCC), Josep-Eladi Baños; i el director de CEPS Projectes Socials,
Xavier Puig. La UVic–UCC i CEPS són els partners de l’Ajuntament de Terrassa en
l’organització del congrés i en tot el desenvolupament del projecte sobre
interseccionalitat que s’ha desenvolupat durant un any a Terrassa, i que culminarà
amb aquest congrés. A l’acte també assistiran la regidora de Polítiques de Gènere i
LGTBIQ, Gracia García; i el regidor de Ciutadania, i Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Adrián Sánchez.
Després de l’acte d’obertura, i durant tot el dia, l’Auditori Municipal acollirà un seguit
de ponències, taules rodones i tallers sobre la interseccionalitat, un enfoc teòric que
propugna tenir en compte la confluència de diversos factors de discriminació en una
sola persona a l’hora de dissenyar i aplicar polítiques contra la discriminació i en
favor dels drets socials. El congrés aplegarà ponents de quatre estats europeus i
prop de 300 assistents, principalment professionals de l’administració i de l’àmbit
acadèmic. La cloenda, prevista per a les 17.45 h, anirà a càrrec de la tinent d’alcalde
de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela.
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A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, rebrà una delegació d’alumnes de 5è de
Primària de les cooperatives escolars de les escoles Cultura Práctica, Font de l’Alba,
El Vallès i Serra de l’Obac que participen al projecte “Cultura Emprenedora a
l’Escola”, impulsat i coordinat per la Diputació de Barcelona. A la nostra ciutat el
projecte el gestiona el Servei d’Educació i el Servei d’Emprenedoria i Economia
Social de l’Ajuntament de Terrassa i compta amb el suport d’altres departaments
municipals, serveis i entitats ciutadanes. Mitjançant aquest projecte, es pretén que
els infants treballin i siguin coneixedors de competències, coneixements, destreses i
actituds emprenedores que els seran útils davant de qualsevol repte professional i
personal al llarg de la seva vida. Els i les alumnes que tenen el càrrec de president,
tresorer i secretari signaran el document de sol·licitud d’alta en el registre de
cooperatives escolars i se’ls lliurarà la targeta d’identificació fiscal. L’acte tindrà lloc a
la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà, juntament amb el conseller
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, en l’acte
d’inauguració de l’Institut Can Roca (c/ de Fàtima, 12), que comptarà amb el
descobriment d’una placa commemorativa i amb parlaments a la sala d’actes de
l’institut a càrrec del director del centre, Albert Higuero, de dos alumnes membres del
Consell Escolar, de l’alcalde i del conseller d’Ensenyament. Posteriorment, a les
13.15 h, l’alcalde i el conseller inauguraran l’Institut Les Aimerigues, descobriran una
placa commemorativa de l’acte i assistiran al gimnàs del centre on hi haurà
parlament a càrrec del director de l’institut, Joan Martínez, de dos membres del
Consell Escolar, de l’alcalde i el conseller d’Ensenyament (c/ d’Icària, 80). Les visites
també comptaran amb l’assistència de portaveus dels Grups Municipals i de
membres de la Corporació Local. Posteriorment, l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega,
visitarà, juntament amb el conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Josep Bargalló, l’Escola Pere Viver i Aymerich (c/ d’Arenys de Mar, 2), que, a partir
del curs vinent, es convertirà en el primer institut-escola de la ciutat, tal i com va
anunciar ahir el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
D’aquesta manera, el centre educatiu oferirà des de P3 fins a 4t d’ESO.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en l’acte de
presentació de les millores a implantar en el servei de transport en autobús entre
Matadepera i Terrassa, juntament amb el director general de Transports i Mobilitat
de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa, i l’alcaldessa de Matadepera, Mireia
Solsona. L’acte tindrà lloc a l’Ajuntament de Matadepera (pl. de l’Ajuntament, 1,
Matadepera.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a les persones participants a la Jornada “Polítiques
Municipals d’Innovació Urbana a través del Foment de l’Activitat Física i la Salut” que
tindran lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25). L’acte comptarà amb una presentació dels Corporate Games Terrassa 2019 a
càrrec del CEO de Catalonia Corporate Games, Mario Rigau; i amb una sessió de
treball per a la definició d’un repte sobre Polítiques Municipals d’Innovació Urbana a
través del Foment de l’Activitat Física i de la Salut a càrrec de Sergio Serna,
representant de la Secretaria Tècnica de la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia
y la Innovación.
A les 19 h:
El regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, assistirà a l’acte
de reconeixement a totes les persones que han fet possible el 40è aniversari dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). L’acte tindrà lloc a la Sala Oval
del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n,
Barcelona).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller de recerca de feina: “Autoconeixement”, en el
que es tractarà de trobar resposta a preguntes sobre els interessos i motivacions
propis, a les aptituds, actituds, formació i experiència laboral, per tal de trobar un
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perfil professional que s’ajusti a la realitat i que encaixi al mercat laboral. Tindrà lloc
a la sala d’actes de l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de jardineria i horticultura, dins el projecte Jardí de
contes, liderat pel Servei de Cultura i pel servei de Promoció de la Gent Gran de
l’Ajuntament. A càrrec d’Àngels Fernández. Aquest projecte ha guanyat el premi
“Fem cultura amb els colors de la Unesco” 2018, convocat per la Federació Catalana
d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU). Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Joan Casas. 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 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Aprèn a programar amb Scratch”. A càrrec
de Pablo Ceballos. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes desexplicats”, a càrrec de Vivim del Cuentu. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Grava una vídeorecomanació”. Per a infants de 7
a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Xerrades per a mares i pares: “Com fomentar la participació de les famílies”, a càrrec
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico - Carnestoltes”. A càrrec d’Aida Arredondo,
Marta Mas i Isa Solsona. Adreçat a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei de Qualitat Democràtica: Sessió oberta a la ciutadania en la que
es presentarà la diagnosi i línies estratègiques del Procés Participatiu del Pla Local
d’Habitatge de Terrassa 2019 - 2024. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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