Agenda

Dimarts, 4 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició “Psoriasis, lo que la piel
esconde”, una iniciativa d’Acció Psoriasi amb la col·laboració d’AbbVie, l’Ajuntament
de Terrassa, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i el Col·legi Oficial
d’Infermeria de Barcelona. L’exposició “Lo que la piel esconde” es podrà veure a la
plaça Vella de Terrassa del 4 al 7 d’octubre i estarà formada per sis figures humanes
que mostraran gràficament l’impacte d’aquesta patologia i com afecta les persones
que la pateixen. També s’oferirà una jornada adreçada a pacients el divendres 7
d’octubre, a les 18 h, al Centre Cultural Terrassa. L’acte tindrà lloc al Raval de
Montserrat, a l’alçada del carrer de la Unió.
AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 13.30 h
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, i la regidora de
Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, presidirandemà dimarts el sorteig
que determinarà els ciutadans i ciutadanes que podran ser membres dels Consells
Municipals de Districte a títol particular. En el mateix acte, que tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16) el tinent d’alcalde i
la regidora informaran als mitjans sobre el procediment que se seguirà i la novetat
que suposa la inclusió en els Consells Municipals de Districte de persones que no
representen cap entitat ni grup organitzat.
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A les 16 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la roda de premsa de presentació de la
Supercopa Six d’Espanya de Waterpolo que tindrà lloc a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n). La Supercopa Six d’Espanya de
Waterpolo se celebrarà del 7 al 9 d’octubre al Club Natació Terrassa.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Relacions
Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, presentarà la Conferència i Taula
Rodona “Europa a debat”, que comptarà amb la participació d’Amadeu Altajaf,
representant permanent de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió
Europea; de Carme Colomina, periodista del diari Ara i investigadora associada al
CIDOB; de Pol Morillas, investigador principal per a Europa del CIDOB; i de Sílvia
Morgades, professora lectora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte, organitzat pel Servei de Relacions Europees
i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa i la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, tindrà lloc a la sala d’actes del
Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). Coincidint amb la conferència, es procedirà a
denominar la sala d’actes del Vapor Universitari amb el nom de “Sala Europa”. Un
cop finalitzada la conferència, cap a les 19.45 h, el president del Consell Català del
Moviment Europeu, Xavier Ferrer, lliurarà el Diploma Europa a la Biblioteca Central
de Terrassa en reconeixement a la seva feina i recolzament en l’organització
d’activitats en favor de la construcció europea. El regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Terrassa, Jordi Flores, serà l’encarregat de recollir el diploma.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h.
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
sessió informativa és l’inici del camí de l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una 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 16.30 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 2 (c. de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de l’exposició: “La Descomunal”, a càrrec de
l’artista i dissenyador Imanol Buisán. Taller de poesia i collage, adreçat a joves entre
dotze i divuit anys. La Descomunal és una trobada d’artistes organitzada pel
BaumannLab, el laboratori de creació artística del Servei de Joventut i Lleure Infantil,
que se celebra cada dos mesos. Cada edició l’organitza un artista o col·lectiu
diferent, tria un tema i uns convidats, i sobre aquest eix organitza una dinàmica, un
debat o un treball col·lectiu. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c. dels Jocs
Olímpics, 7).
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