Agenda

Dijous, 3 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, mantindrà una reunió institucional amb la
consellera en funcions de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, Meritxell Borràs. Prèviament a la reunió, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16), la consellera serà rebuda per portaveus dels Grups
Municipals al Saló de Sessions i signarà el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la lectura del Manifest 2015 de la
Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat a càrrec de la Residència i Centre
de Dia La Pineda. L’acte, emmarcat dins de la commemoració del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat, tindrà lloc al carrer de Cervantes, a l’alçada de
l’Institut Montserrat Roig.
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació de la junta directiva de la
Hermandad San José de Abrucena que li presentarà el programa de les Jornades
Solidàries del Càncer Infantil que l’entitat organitzarà els pròxims dies 12 i 13 de
desembre per finançar la investigació contra el càncer infantil. La reunió tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
farà la benvinguda i pla presentació de la xerrada “La salut mental als mitjans de
comunicació. Trencant estigmes!”, a càrrec de Josep Casanova, responsable de
projectes d’Obertament i d’Ariadna Rogero, responsable de premsa i portaveu
d’Obertament. Aquesta activitat, que es fa en commemoració del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat, està organitzada per la Taula de Salut Mental de
Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, rebrà la certificació Tu
Papel 21, atorgada per l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i
Cartró (ASPAPEL) a l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa municipal Eco-Equip com
a reconeixement de la seva bona gestió de la recollida selectiva de paper i cartró.
L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16). Trobareu més informació a la convocatòria que us hem fet
arribar.
A les 16.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació,
Rosa Maria Ribera; i la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares; faran la
benvinguda de la sessió de caràcter ordinari de l’Assemblea Plenària de la Xarxa
d’Entitats TerrassaEduca que tindrà lloc a la sala polivalent de la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193). Durant la sessió hi haurà un espai per
conèixer les entitats de la Xarxa, així com les seves activitats educatives. També es
farà una sessió formativa sota el títol “Bones pràctiques en la detecció i l’abordatge
de situacions de violència masclista”, a càrrec de Leonor Cantera, professora titular
de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Màster
d’Estudis sobre Intervenció i Violència Familiar i de Parella a la UAB. La Xarxa
d’Entitats TerrassaEduca està integrada per serveis municipals, entitats,
associacions, empreses, centres educatius, universitats i administracions locals que
treballen de manera conjunta per consolidar, programar i promocionar l'activitat
educativa de Terrassa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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).
D’11 a 14 h:
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: Tallers i activitats a càrrec
d’entitats de la Taula Local de Capacitats i Accessibilitat (Fupar, TIC Teràpies,
Prodis, AVAN, Residència i Centre de Dia “La Pineda”, ONCE, Prou Barreres,
l’Associació Estel i Escoles d’Educació Especial de la ciutat: Crespinell, Fàtima,
L’Heura i El Pi). Tindran lloc al carrer de Cervantes, a l’alçada de l’Institut Montserrat
Roig.
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:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’advent: cada dia una
sorpresa!”. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura per a adults, a càrrec de Pilar Parras. Per
conèixer els clàssics des de la perspectiva personal de les persones participants,
propiciant el diàleg i l’argumentació. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Ves què vols que t’expliqui ara!”, a
càrrec de Rosa Fité. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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