Agenda

Dijous, 5 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Universitat, Amadeu
Aguado; i del regidor d’Esports, Dani Nart; donarà el tret de sortida de la Cursa del
Campus de l’ Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT). La cursa, de 4 km, sortirà del carrer de Colom, 11, i farà un
recorregut per la carretera de Montcada, el parc de Vallparadís i el passeig del Vint-idos de Juliol, amb tornada al mateix lloc de sortida.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la concentració d’alcaldes i
alcaldesses que es farà a la Delegació del Govern espanyol a Barcelona (c/ de
Mallorca, 278) per tal de lliurar les còpies de tots els expedients a disposició de
l’Ajuntament de Terrassa que quedaran aturats i sense tramitar a causa del recurs
interposat pel Govern de l’Estat a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada per
unanimitat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015 fruit d’una Iniciativa
Legislativa Popular.
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol, visitarà diversos espais del
Districte 5, en el marc de la iniciativa “Govern als districtes”, que traslladarà cada
trimestre, i durant una setmana, el Govern de la ciutat als diferents districtes.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, acompanyat de representants del
Consell de Joves de Terrassa, oferirà demà una roda de premsa per presentar el
procés que s’obrirà a tots els joves de la ciutat i als professionals que treballen amb
ells per definir el nou Pla Local de Joventut 2016-2020. El nou Pla proporcionarà les
eines necessàries per potenciar la participació i la implicació juvenil en les qüestions
que afecten al jovent i a prendre part en les decisions de ciutat. La roda de premsa
tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor de Cultura, Jordi Flores, assistiran a la inauguració de l’exposició fotogràfica
“El cant dels obrers”, dins dels actes de la XIV Fira Modernista, organitzada per
l’Arxiu Tobella. La mostra gira al voltant de l’origen del moviment coral a Terrassa,
vinculat als Cors de Clavé, que constitueix la primera expressió de l’associacionisme
recreatiu obrer a Terrassa. Es podrà veure a l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa,
2) del 5 al 28 de maig.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Finalització de les accions formatives: “Operacions
bàsiques de revestiments lleugers i tècnics” i “Docència de la formació professional
per a l’ocupació”. Dintre del programa Treball i Formació. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sortida formativa de l’alumnat del curs d’Activitats
auxiliars en vivers i jardins i centres de jardineria i l’alumnat de la casa d’oficis, per
observar el funcionament de l’empresa Futur Ecològic, els productes relacionats amb
la jardineria i identificar els diferents tipus de substrats, terres, adobs i els seus usos.
Dintre del programa Joves per l’ocupació i Casa d’Oficis de jardineria Treball als
Barris. Tindrà lloc al Futur Ecològic, S.L. (ctra. B-122 de Terrassa – Rellinars, km.
2,5)
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A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí.”
Aquesta sessió Informativa inicia el camí de l’orientació professional. És una
xerrada, d'unes dues hores de durada, que es fa els dimarts i els dijous cada
setmana. A la sessió informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es
duen a terme des del Servei. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (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) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. En aquests moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot
plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent”, i a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”. A més, es pot visitar lliurement la Sala del
Procés Tèxtil. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/
de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Tertúlia
amb literària amb Care Santos. El Club de lectura “Fil per randa” ha treballat durant
dues sessions la novel·la “Habitacions tancades”, de Care Santos, que narra la
història de la família barcelonina dels Lax. El relat retrata les misèries i intrigues de
tres generacions de la burgesia barcelonina entre finals del segle XIX i principis del
XX. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
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A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT):
Inauguració de la mostra “Intimíssims. La roba interior modernista”. En el marc de les
activitats amb ocasió de la Fira Modernista de Terrassa, el 28 d’abril es presenta una
mostra de roba interior i altres peces de l’univers íntim de l’època. Tots els objectes i
peces són conservats al CDMT, que compta amb una col·lecció de teixits i moda
modernista molt destacada. L’Espai Zero acollirà aquesta mostra fins passada la
Festa Major de Terrassa i es podrà visitar gratuïtament tots els dijous (de 16 a 19 h) i
diumenges (de 10 a 14 h), així com en les properes jornades de portes obertes.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activity english, a càrrec de Martha Bernal. Activitat
dirigida per a infants de set a deus anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Les activitats d’en Quico. “Quico llegeix...”, a càrrec del
personal de la BD4. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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