Agenda

Divendres, 16 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, visitarà l’estand informatiu del projecte “Terrassa, Ciutat Cardioprotegida”,
que s’instal·larà al Raval de Montserrat amb motiu del Dia europeu per a la
conscienciació sobre l’aturada cardíaca. L’alcalde assistirà a una demostració del
funcionament d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) com els que s’han instal·lat
a la ciutat des de l’any passat. Acompanyaran a l’alcalde representants de Creu Roja
i del Consorci Sanitari de Terrassa, entitats que impulsen juntament amb el
consistori el projecte “Terrassa, Ciutat Cardioprotegida”, una iniciativa que
persegueix reduir les morts per aturada cardíaca mitjançant la instal·lació de DEAs i
la formació de persones per a utilitzar-los en cas de necessitat. Finalment hi haurà
un contacte amb els mitjans de comunicació en què l’alcalde explicarà les darreres
novetats del projecte. El Dia europeu per a la conscienciació sobre l’aturada
cardíaca se celebra cada 16 d'octubre amb l’objectiu de divulgar entre la ciutadania
els coneixements bàsics per ajudar a reiniciar el cor d'algú que ha patit una aturada
cardíaca, amb l’objectiu d’augmentar el nombre de persones que sobreviuen a les
aturades cardíaques extrahospitalàries.
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A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inaguració del Centre
d’Investigació i Desenvolupament en l’Àrea Òptica i de Visió de la Clínica
d’Investigació en Salut Davalor. En l’acte també hi participaran la vicepresident del
Govern de Catalunya i consellera de Benestar i Família, Neus Munté; el
vicepresident del Govern de Navarra, Manuel Ayerdi; el rector de la UPC, Enric
Fossas; el director del Centre d’Investigació i Desenvolupament en l’Àrea Òptica i de
Visió de la Clínica d’Investigació en Salut Davalor, Jaume Pujol; i el CEO de Davalor
Salut, Juan José Marcos. Davalor és una startup navarresa que ha desenvolupat un
innovador sistema de diagnòstic visual basat en el gaming que pot revisar fins a 75
paràmetres de funció visual. L’acte, al que també assistiran el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; tindrà lloc a
la Clínica Davalor (Edifici Gaia, rbla. de Sant Nebridi, 22).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Desfilada de vestits de
paper i modernistes i a la “Tarda de talents”, activitats organitzades per l’Associació
de Gent Gran amb empenta de les Arenes dins del cicle Octubre, Mes de la Gent
Gran. Ambdós actes tindran lloc al Casal de Gent Gran de les Arenes (c/ de
Matagalls, 1).
A les 17 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la celebració del
Dia Internacional del Càncer de Mama, organitzada per Oncolliga (Fundació Lliga
Catalana d’Ajuda Oncològica Terrassa – Vallès Occidental). La celebració comptarà
amb diverses activitats i amb la presència de taules informatives a la plaça Vella.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
inauguració de l’exposició “Masies de Terrassa”, que es podrà veure a la Sala
d’Exposicions de l’Arxiu Tobella (placeta de Saragossa, 2). En el marc de la festivitat
del patró de la pagesia catalana, Sant Galderic, l’Arxiu Tobella, conjuntament amb la
Fundació Terrassenca de Sant Galderic, inauguren la quarta exposició fotogràfica
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sobre les masies de Terrassa, comissariada per la fotògrafa Montse Saludes, que
romandrà oberta fins al proper 31 d’octubre. La novetat d’enguany és que l’exposició
està integrada per més de 200 imatges de les masies agrupades en 40 plafons de
gran format, on es mostra fotografia antiga del fons de l’Arxiu Tobella, alguna
d’inèdita, i fotografies actuals de la fotògrafa Montse Saludes realitzades durant els
darrers dos anys. Aquesta mostra té el suport de l’Ajuntament de Terrassa, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “La Caixa”.
A les 20 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà a la Cercavila de celebració del 3r
aniversari de la Colla Jove dels Diables de Sant Llorenç. El recorregut de la cercavila
serà: c/ del Cavall Bernat, ctra. de Castellar, c/ de Castellsapera; c/ de la Mola i
plaça del Mil·lenari.
A les 22 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, assistirà al concert, a càrrec de DJ Duster, de
celebració del 3r aniversari de la Colla Jove dels Diables de Sant Llorenç. El concert
tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Introducció a Internet. Mòdul A. Formació inicial per
a les persones que no tenen cap tipus de coneixement informàtic. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95)
A les 10.30 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 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Octubre, Mes de la Gent Gran: Cinema Gent Gran: “El viaje más largo”, dirigida per
George Tillman Jr. Acte organitzat per La Llar Fundació. A la sala d’actes de La Llar
Fundació (av. de l’Abat Marcet, 78).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...”. Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte. Story Time” “The frog prince”, a càrrec
de Salt Idiomes. Per a infants de 4 a 12 anys. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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