Agenda

Dimecres, 25 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, mantindrà una reunió amb Ramon Rius, director del CEM, Centre
d’Educació Musical de Terrassa, i president dels Amics de la Música de Terrassa, on
aquest li exposarà els projectes que l’escola i l’associació té preparats per a aquest
curs i que són oberts a la ciutat. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, acompanyat del regidor del Districte
6, Noel Duque, en les concentracions ciutadanes simultànies contra la violència
masclista que es faran demà a tots els districtes de la ciutat, coincidint amb la
commemoració, demà 25 de novembre, del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones. Concretament, l’alcalde participarà en l’acte que es farà
a l’Associació de Veïns de les Arenes, Can Montllor i la Grípia, al Districte 6, (c/ de
Joan XXIII, 44).
Aquest any, i per segona vegada consecutiva, s’ha volgut descentralitzar aquest acte
i organitzar concentracions en tots els districtes de la ciutat, que encapçalaran els
respectius i les respectives regidors i regidores de districte. Així, demà a les 19 hores
davant de tots els centres cívics de la ciutat (excepte en el cas del Districte 1, on es
farà davant de l'Ajuntament i s’hissarà la bandera contra la violència masclista, i en
el del Districte 6, on la concentració es durà a terme a la seu de l’Associació de
Veïns de les Arenes, Can Montllor i la Grípia) tindrà lloc una concentració ciutadana
contra la violència masclista que comptarà amb el suport de diferents entitats socials
de Terrassa.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’acte de
commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones, que tindrà lloc a la plaça de Sant Jaume de Barcelona (cantonada amb el
carrer del Bisbe), organitzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
A les 17.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, atorgarà els
certificats del curs de formació “Relacions i comunicacions positives”. Aquesta
formació, emmarcada dins del programa Eines de gestió positives de conflictes, ha
tingut una durada de 15 hores i s’ha portat a terme, per primera vegada, des del
Servei de Ciutadania per potenciar el treball en xarxa i el foment de la convivència
positiva. Els objectiu de la formació han passat per aprofundir en tècniques i
estratègies per a la gestió positiva de conflictes i compartir continguts que
afavoreixen les relacions positives a partir de la cultura de la mediació. En el curs hi
han participat 18 persones amb un perfil professional molt diferent i edats compreses
entres els 25 i els 60 anys. L’acte tindrà lloc a l’aula polivalent de l’Edifici Glòries
(ctra. de Montcada, 596).
ALTRES ACTIVITATS
Al llarg del dia:
Activa el +60: Activitats per a Gent Gran 2015. Cicle “Viure la natura”. Sortida de
germanor consistent en una travessa a Collserola. Itinerari de 14 km. Activitat
organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa, el Club Muntanyenc de Terrassa i
Excursionistes.cat. Es podrà participar en el concurs fotogràfic “Els meus ulls
veuen...”.
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l’espai de màrqueting
personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. S’aprofundirà en aspectes com
la definició de màrqueting personal, perquè és important i la marca personal.
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Formació centrada en el tret diferencial, en la importància de la imatge i en
reflexionar sobre com fer-se visible mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting.
Tindrà lloc al Servei d’Ocupació (Edifici Foment, ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30
Activitats del Servei d’Ocupació: “On busquem feina?”. En aquest espai de
coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals actuals de recerca
de feina. S'incidirà en on buscar feina i, especialment en com, posant especial
atenció en l'actitud amb la qual s'ha d'afrontar el procés de recerca, ja que és un
aspecte fonamental que pot ajudar en la tasca i obrir nous canals i oportunitats.
Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Una llum entre grisos”, espectacle teatral que
combina poemes, cançons i relats breus de Bertolt Brecht sobre l’holocaust, amb
traducció de Feliu Formosa i Clara Formosa. Activitat adreçada a alumnes de 3r i 4t
d’ESO i batxillerat. Entre els relats breus destaca el monòleg de "La Dona Jueva"
interpretat per l'actriu terrassenca Rosa Aguado. Hi haurà cançons musicades per
Pep Bonachera i interpretades per Carol Ortiz, poesia dramatitzada per l'actor
terrassenc Pau Gómez i projeccions audiovisuals creades per Lluís Pi. L'espectacle
"Una llum entre grisos" ha comptat amb la direcció de Rosa Aguado, qui ha fet la
selecció del material literari. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15) i comptarà
amb la participació de 187 alumnes de l’Institut Cavall Bernat i de les escoles Ramon
Pont, La Llar i Cultura Pràctica.
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi. A càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “La vinya silenciosa”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat adreçada
a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Cicle “Cerquem salut!”: Xerrades de salut comunitària a càrrec de professionals del
Consorci Sanitari de Terrassa: “Trastorns d’ansietat i tècniques de relaxació”. A
càrrec d’Albert Guerrero, psicòleg clínic, infermer de Família i Comunitària del CAP
Nord i de Ignacio Núñez, psicòleg clínic de la Institució CIMED. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.15 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “El món de les faules”, a càrrec de
Catalina Higuera d’Escenaviva. Activitat per a infants a partir de sis anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell intermedi: “Becoming Jane”,
de Paola Trimarco. A càrrec de Raúl Reyes. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Setmana Europea de la Prevenció de Residus: Promoguda per la Unió Europea,
l’Agència de Residus de Catalunya, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat – Diputació de Barcelona i el Consorci de Residus del Vallès
Occidental. Taller de reciclatge de roba creativa. Tindrà lloc al Casal Cívic de Ca
n’Aurell (pl. del Tint, 4). L’Ajuntament de Terrassa participa i col·labora amb aquesta
Setmana de forma activa, tot fent una proposta d’activitats que tenen l’objectiu de
promoure els hàbits de reducció de residus, fent especial esment en la prevenció
(reduir la generació), així com millorar la qualitat de la recollida selectiva i el bon ús
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dels serveis municipals disponibles. Les millores en aquest àmbit comporten un
estalvi econòmic important, incideixen en la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes, i contribueixen a la sostenibilitat ambiental.
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