Agenda

Dimarts, 3 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Planificació
Urbanística i Territori, Alfredo Vega; de la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i
del Districte 5, Eva Herrero; i de representants dels Grups Municipals, visitarà la
rehabilitació del dipòsit de la Mina d’Aigües de Can Boada. La reforma s’ha fet en les
instal·lacions d'abastament d'aigua potable amb un pressupost de 960.000 euros.
Aprofitant les obres de rehabilitació s’ha construït un nou nucli central per tal de
millorar-ne l’accés i les operacions de control i manteniment que s’hi desenvolupen.
El cost d’aquesta actuació ha estat de 190.000€
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a l’acte de presentació de l’Associació Cultural 21 de novembre.
L’Associació Cultural 21 de novembre, presidida per Josep Maria Verdaguer, neix
sense ànim de lucre, per implicar-se en diferents aspectes de la vida cultural de
Terrassa: el teatre, la música, la pintura, literatura, cinema i totes aquelles
manifestacions de tipus cultural en que hi participin terrassencs i terrassenques.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega; i la regidora
del Districte 2, Lluïsa Melgares; acompanyaran el secretari d’Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala; i el director de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
Jordi Sanuy; en la visita a dos nous ascensors ubicats en blocs de pisos dels barris
de Montserrat i Can Vilardell de Terrassa. A les 11 visitaran el Bloc 35 del barri de
Montserrat i a les 12 h l’avinguda de Madrid, s/n al barri de Can Vilardell.
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà al
cinefòrum on es projectarà el film “Flor del desert”, una pel·lícula sobre els drets
fonamentals de les dones a través de la història de la model Waris Dirie. L’acte
comptarà amb una presentació a càrrec de la historiadora terrassenca i màster en
violència de gènere Joana Garcia Coll. L’acte, organitzat per Terrassa Solidària i el
Servei de Polítiques de Gènere, tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 19 h:
El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, assistirà, per delegació de
l’alcalde, a la inauguració de l’exposició “Les bases del futur. Ciència i tècnica a la
Mancomunitat”. L'exposició presenta la tasca històrica i única de la Mancomunitat de
Catalunya en l'àmbit de la ciència i de la tecnologia. La mostra, organitzada pel
mNACTEC i finançada per la Diputació de Barcelona, rendeix homenatge a la tasca
d'aquesta institució i revela la vigència de molts dels seus projectes, reflexionant
sobre la seva visió de futur per mitjà de diversos suports audiovisuals i objectes
singulars de l'època. A l’acte també hi assistirà el president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve; i el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Joan Pluma. L’acte tindrà lloc al Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Rambla d’Ègara, 270).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Avança: el CV per competències”.
En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina
del currículum vitae. En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de
competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
català inicial de vint-i-quatre sessions conduït per persones voluntàries amb l'objectiu
que els aprenents obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient
capacitat per usar expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de
proximitat. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 15 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Sèrie de tres tallers
d’una hora de durada on es donen als estudiants de francès alguns trucs per
entendre l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el jovent fa servir per poder
comunicar-se amb altres joves. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement. Tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de Frederic Soler, 22).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem: grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 17 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: “Cultura lliure i legislació en
el sector cultural”, taller sobre l’autoocupació en el sector cultural, sobre models de
gestió, producció i negoci de cultura lliura i sobre com registrar les nostres obres. A
càrrec del Col·lectiu Communia i Rubèn Guilanyà. Al BaumannLab (av. de Jacquard,
1).
A les 17.20 h:
Mostra del Coneixement: “El francès que no trobaràs als llibres”. Sessió per ajudar a
potenciar l’habilitat natural de pensar, comunicar-se i actuar positivament amb
d’altres persones, aprenent i practicant tècniques per millorar les relacions personals
i professionals, així com la presa de decisions sota pressió i desenvolupant
l'automotivació el canvi d’actituds. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i
Societat del Coneixement. Tindrà lloc a la Biblioteca de l’Institut Montserrat Roig (c/
de Cervantes, 46).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Mes de la Pau: L’hora del conte: “Contes d’amistat”, a càrrec d’Irènia de Jocs de
Pau. Per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de còmic, a càrrec de Marc Castelao. A la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Del què no es
parla a casa”. a càrrec de Mercè Gómez, d’Educaweb, formadora en habilitats
socials i educatives. A la Biblioteca Central de Terrassas (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura crítica literària: “El cor és un caçador solitari”, de
Carson McCullers, a càrrec de Xavier Serrahima. A la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
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