Agenda

Divendres, 24 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 8.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, assistirà a la presentació del suplement
d’informació econòmica i empresarial Vallès Econòmic, del Grup NEWT. Aquest
suplement s’encarta una vegada al mes al Diari NEWTime i a El Diari del Vallès, dos
mitjans que donen cobertura a les dues cocapitals del Vallès Occidental, Terrassa i
Sabadell, i a les poblacions del seu entorn. L’acte tindrà lloc a l’Hotel La Mola (camí
dels Plans de Can Bonvilar, s/n).
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà com a amfitrió en l’acte de
presentació de la Declaració del Vallès Occidental cap a la segona
reindustrialització, organitzat per la UGT, CCOO i la Universitat Politècnica de
Catalunya amb el suport de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de
l’Ajuntament de Terrassa. En l’acte també hi participaran Pere Torres, secretari
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya; Josep Santcristòfol,
secretari comarcal de la UGT del Vallès Occidental; Enrique Rodríguez, secretari
general de CCOO del Vallès Occidental; Enric Fossas, rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya; Josep Argemí, rector de la Universitat Internacional de
Catalunya; Manel Sabés, vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la
Universitat Autònoma de Barcelona, i els alcaldes i alcaldesses de Sabadell, Sant
Cugat del Vallès, Rubí, Ripollet, Santa Perpètua de la Mogoda, Matadepera,
Castellbisbal, Badia del Vallès, Ullastrell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,
Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Sentmenat i Sant Llorenç Savall, així com
prepresentants dels ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Viladecavalls i
Vacarisses. L’acte, que comptarà amb la presència del tinent d’alcalde de Promoció
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Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i del regidor d’Ocupació, José Manuel
Jiménez, tindrà lloc a la sala d’actes de l’ETSEIAT (c/ de Colom, 1).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu
Aguado, assistirà a l’espectacle d’obertura del Festival Didó de Música i Titelles, a
càrrec dels alumnes de l’Escola de Música CEM. L’acte tindrà lloc al Centre de les
Arts CEM (pg. del Vapor Gran, 17).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional i del Districte 6, Teresa Casals,
assistirà al Sopar Solidari organitzat pel Grup de Solidaritat Óscar Romero. Els
beneficis es destinaran al projecte del Centro Educativo Recreativo “Nonna, María i
Tina” de Cochabamba (Bolívia) per fer activitats recreatives amb nens que viuen en
presons. L’acte tindrà lloc a la Parròquia de Sant Llorenç (pl. de la Immaculada, 12 ).
Al llarg del vespre:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, visitarà la 5a edició de La Descomunal, dedicada aquest cop a l’art urbà,
organitzada pel col·lectiu Majara Studio i el BaumannLab. La Descomunal és un lloc
de trobada entre joves que treballen en el món artístic per posar en comú
experiències culturals i artístiques. Al llarg del dia, artistes convidats pel col·lectiu
Majara Studio pintaran un mur al carrer de Joan Baptista Galí, a la part alta de la
plaça del Vapor Ventalló, fent participar activament tothom que vulgui. Al vespre, a
partir de les 19.30 h, es presentaran els convidats, tots relacionats amb el món del
grafit i l’art urbà: Anna Taratiel (coneguda artísticament com a “Ovni”), Gerard Pla,
Morcky, Flash, Oips i el col·lectiu dels Urban Sketchers de Terrassa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 8 h:
Mostra del Coneixement: “Voluntari, marca la diferència!”. Aquesta xerrada té com a
objectiu proporcionar elements per al debat i la reflexió i oferir coneixements teòrics i
pràctics dels cinc àmbits associatius que siguin útils per als joves que es volen
dedicar al voluntariat o hi estan interessats. Activitat organitzada pel Servei
d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a
l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Eines 2.0 per la recerca de feina”.
L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per a aquelles persones que
es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11.30:
Mostra del Coneixement: Taller d’orientació vocacional, elecció d’estudis
universitaris. Aquesta conferència s'emmarca dins de les activitats d'orientació que la
Universitat Abat Oliva ofereix als centres docents per tal que l'alumnat conegui
l'entorn socio-econòmic, les opcions d'estudis superiors, les professions que es
poden exercir i els condicionants socials, educatius i familiars a tenir en compte. Té
com a objectiu que l’alumnat conegui les opcions d’estudis superiors al seu abast i
les professions que es poden exercir segons la seva elecció. Aquesta activitat inclou
un test individual d'aptituds. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat
del Coneixement de l’Ajuntament. Tindrà lloc a l’Escola Petit Estel La Nova (c/ del
Puig Novell, 18).
A les 13.30 h:
Mostra del Coneixement: “Qui canta DJ?” Concurs de coneixement musical a càrrec
del discjockey DR. FLO que té com a objectiu el foment i la difusió del coneixement
musical. Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes,
46).
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A les 16.30 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 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratoris de creativitat “Quatre caixes i un
univers”. Activitats per a famílies amb infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).

A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Story Time”, a càrrec de Salt Idiomes.
Activitat per a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes d’aquí i d’allà... contes en
català”, a càrrec de Carles Alcoberro. Activitat per a infants a partir de tres anys. A la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Plateforme”, de Michel
Houellebecq, a càrrec de Xavier Rodríguez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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