Agenda

Dijous, 19 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega; i del regidor de Serveis Socials, Noel Duque;
es reunirà amb una delegació de la Confederació Patronal del Tercer Sector Social
de Catalunya, encapçalada pel seu president, Joan Segarra. La Confederació és
l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no
lucratives, com associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions, que
presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa
prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat no mercantil, ofereixen serveis
en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural,
l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants,
joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la
discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, rebrà una delegació de la Junta Directiva de
l’Associació a Favor dels Discapacitats La Oka, encapçalada per la seva presidenta,
Maria Carme Rosique, que li presentaran els seus projectes. La Oka és una
associació d’ajuda a persones joves amb discapacitat que han superat l’edat escolar
a accedir al mercat laboral. L’associació organitzat activitats i tallers ocupacionals
que ajuden els i les joves en el seu desenvolupament laboral, social i familiar. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva dels Bandolers de Terrassa – Associació
Trabucaire encapçalada pel seu president, Antonio Sánchez. L’entitat, que es
presentarà a l’alcalde, va néixer l’any 2015 amb la intenció de donar a conèixer les
tradicions de cultura popular i la història del Bandolerisme, que fou molt important a
Terrassa i el seu entorn. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà, per delegació de l’alcalde,
l’alumnat participant en l’intercanvi entre les escoles Mare de Déu del Carme de
Terrassa, i Engelska Skolan d’Örebro (Suècia). L’Escola Mare de Déu del Carme
participa en aquest intercanvi amb l’objectiu de conèixer altres cultures i millorar l’ús
de la llengua anglesa. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, visitarà el Club de Petanca Sant Pere Nord
Terrassa (c/ de Mossèn Tatcher, cantonada amb c/ de Roig Ventura).
A les 18 h:
El regidor Jordi Flores, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’acte de
presentació de la 7a Ruta i Concurs “De tapa en tapa” Terrassa, que tindrà lloc del
20 de maig al 19 de juny, sota l’organització del Gremi Empresarial d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca. L’acte comptarà amb una degustació de les tapes dels bars i
restaurants participants. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella,
29).
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A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor del Districte
6, Noel Duque, presentaran a les entitats del Districte 4 la proposta de Pacte per la
neteja i la recollida selectiva de residus. La presentació tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Maria President Macià (rbla. de Francesc Macià, 191-193).

A les 21 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà, per delegació de l’alcalde, al
Sopar de cloenda dels Programes de Formació Professional específica en PFI-PTT
d’Auxiliar d’Hoteleria, cuina i serveis de restauració. Els Programes de Transició al
Treball (PTT) són uns Programes de Formació i Inserció (PFI) que es proposen oferir
orientació i formació al col·lectiu de joves que no han obtingut la titulació de
l'ensenyament obligatori. Es tracta d'afavorir la seva incorporació al món del treball, o
bé, si s'escau, la seva continuïtat en el sistema educatiu. S’adrecen a joves de 16 a
21 anys que no tenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria i que volen
treballar o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. L’acte tindrà lloc a la Cafeteria de
l’Hospital Sant Llàtzer (c/ de la Riba, 62).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs amb Certificat de Professionalitat:
“Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials”. Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Pacte Local per 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).
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A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el +60. Patrimoni Industrial
i Modernista: “Ruta d’oci i diversió dels terrassencs benestants”. Activitat
seleccionada com a una Pràctica Significativa que ha estat inclosa al Banc de Bones
Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Al Raval de Montserrat,
14.
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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 de la BCT Xarxa: Taller # POSAHICOLOR: Personalitza’t la Festa Major de
Terrassa 2016. Vine a colorejar el cartell i fes-lo imatge de la festa. A la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activity english, a càrrec de Martha Bernal. Activitat per a
infants de set a deu anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A las 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura de literatura infantil i juvenil: Còmic, a
càrrec de Maribel Pascual. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “En Quico llegeix...”, activitat infantil a càrrec del personal
de la biblioteca. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència: “Estudiar-los a ells per entendre’ns a
nosaltres. L’estudi del comportament en els primats”, a càrrec de Raquel Martínez,
primatòloga. Conferència divulgativa per donar a conèixer l’estudi del comportament
en els primats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Projecció de la pel·lícula: “La Teranyina”. Cinefòrum amb el seu
director, Toni Verdaguer. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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