Agenda

Dijous, 22 de setembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb Raquel Cirera, presidenta de
l’Associació Infanto-Juvenil Raquel Cirera, entitat de Terrassa nascuda per lluitar
contra els maltractaments infantils i juvenils i abordar les problemàtiques subjacents
en aquest tipus de situacions. El motiu de la reunió és la presentació d’una Jornada
contra l’assetjament escolar que l’entitat té previst organitzar a Terrassa i d’un llibre
adreçat als infants destinat a prevenir aquest fenomen. A la reunió, que tindrà lloc a
la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16), també hi assistirà el regidor de
Serveis Socials i Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque.
A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’obertura de la 2a Jornada sobre
Incontinència Fecal, organitzada per l’Associació per a la Incontinència Anal (Asia),
juntament amb la president d’ASIA, Àngels Roca, i amb el president del cap del
Servei de Coloproctologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, Albert Navarro.
L’acte, al que també assistirà la regidora de Salut, Maruja Rambla, tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de l’AV de Can
Gonteres, encapçalada pel seu president, Manuel Baños, per tractar de diversos
temes d’interès per als veïns i veïnes del barri de Can Gonteres. La reunió tindrà lloc
al Casal Cívic de Can Gonteres (plaça del Pi, 4).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, i president
del Consell d’Administració de Foment de Terrassa, Miquel Sàmper, i el president
del Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya i director general
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, signaran el Conveni
entre Foment de Terrassa i el Tribunal Laboral de Catalunya per a la ubicació
d’aquest servei comarcal a l’edifici de Foment de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Territoris
de l’oblit”, de l’artista Manu Tintoré, que es podrà veure a les sales 3 i 4 del Centre
Cultural Terrassa del 22 de setembre al 5 de novembre. Manu Tintoré va ser l’artista
guanyador del 14è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí, el jurat del qual va
seleccionar l’obra “L’altre sender” de Manu Tintoré com la guanyadora d’entre les
210 pintures presentades. Ara l’artista presenta aquesta nova exposició “Territoris de
l’oblit”. Aquesta mostra recull les sèries “Àncores a la terra” (2010-2014) i “Frotis”
(2013-2016). L’acte d’inauguració tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla.
d’Ègara, 340).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Mqueting personal”. En
aquest espai es treballa sobre el valor i la projecció de les nostres competències
personals i les nostres potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Gestió de tresoreria”. Curs
formatiu per adquirir coneixements sobre la gestió de tresoreria en l’empresa. Tindrà
lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c. dels Telers, 5).

A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12 h:
Acosta’t a la Lectura: Club de lectura fàcil: Lectura per a tothom”, a càrrec del Club
Social Ègara. Activitat que pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió
dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen una malaltia
mental. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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, es pot visitar a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en quatre apartats que fan
referència a les col·leccions antigues del Centre, el modernisme, la moda i la
producció de teixits tècnics. Gràcies a la col·laboració de diverses empreses,
trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les seves aplicacions,
des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins de vent. 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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Setmana de la mobilitat sostenible i segura: “El Gran joc
de l’oca de la mobilitat segura”. Activitat adreça a infants de 3 a 8 anys. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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