Agenda

Dimecres, 27 de febrer
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà la reunió ordinària del primer
Consell Municipal de Seguretat de Terrassa de l’any 2019, en què es presentarà la
Memòria de Policia amb dades sobre Seguretat, Trànsit i Convivència; entre d’altres
temes. L’acte, que tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Monserrat, 14-16), serà obert als mitjans gràfics a l’inici.
El Consell Municipal de Seguretat és un òrgan consultiu que té per finalitat
l’assessorament i l’elaboració de propostes i plans d’actuació en matèria de
seguretat ciutadana, i que aplega representants dels grups politics municipals, del
Col·legi d’Advocats, del Consell Municipal Escolar, de la Cambra de Comerç i
Indústria, del Consell de la Joventut i de la Federació d’Associacions de Veïns, a
més dels tres cossos policials i el jutge degà de Terrassa.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, rebrà una
delegació de professors i alumnes de l’Escola Vedruna Vall encapçalada per la
directora del centre, Rosa Rifà. La delegació li presentarà a l’alcalde el projecte
realitzat per l'alumnat de 2n d'ESO de l’Escola, que es va presentar al Parlament de
Catalunya en format d’Iniciativa Legislativa Popular de Proposició de Llei
d’Etiquetatge i traçabilitat del béns de consum. La iniciativa, desenvolupada en el
marc del Projecte Educatiu 9.2 Make it Visible de l'escola terrassenca, té l'objectiu de
fer que les empreses incorporin informació sobre l'origen i els processos productius a
tots els seus productes perquè el consumidor tingui al seu abast tota la informació
necessària per qualificar i triar l'article. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval
de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
de febrer de l’Ajuntament de Terrassa, del proper dijous 28. La roda de premsa
tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, acompanyat de la directora del Servei d’Ocupació i gerent de Foment de
Terrassa, Dolores Megías, presentarà el balanç de les polítiques actives d’ocupació
impulsades pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa durant el mandat
2015-2019. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, visitarà l’Institut Cavall Bernat (c/
Castellassa, s/n) on s’està desenvolupant el projecte Joves Referents dins del
programa Instituts Oberts, que impulsen l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de
Catalunya. El programa té com a objectiu la promoció de l’èxit educatiu i de la
cohesió social, amb una mirada intercultural, adreçada, als alumnes dels centres de
secundària d’alta complexitat.
A les 19 h:
El regidor Adrián Sánchez participarà en la roda de premsa de presentació de la
campanya “Terrassa a ritme de Jazz: Música & Turisme & Gastronomia”, juntament
amb Susanna Carmona, coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa; Francesc
Castellet, representant del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca; i
Xavier Casanovas, president de la Unió de Carnissers i Cansaladers – Xarcuters de
Terrassa i Comarca. L’acte comptarà amb la presència dels padrins del Menjazz: el
xef Marc Ribas, el músic del grup Love of Lesbian, Uri bonet, i el meteoròleg
Francesc Mauri; i amb l’actuació de la cantant i pianista Montse Streit. L’acte tindrà
lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Xarxa de contactes”. Sessió per conèixer l'entorn
en la seva dimensió personal i el seu context, per elaborar un pla de treball per un
networking efectiu; i per activar, ampliar i cuidar la xarxa de contactes, eines i
recursos. Tindrà lloc a 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 alt. 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 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ de Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 17.30 h:
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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 19.30 h:
Terrassa Música Clàssica: Concert: “Un gran divertimention”, a càrrec de l’Ensemble
d’Acordions de l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa. A més de la
interpretació d’un repertori d’estils diversos i en un format de música de cambra,
s’estrenarà l’obra “Divertimention” versionada per a quintet d’acordions. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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