Agenda

Dijous, 6 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Drets Socials i
Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; i del regidor de Serveis Socials i
Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque; participarà en la presentació de la 3a Cursa
Solidària per a la Infància, que se celebrarà el 16 d’octubre, organitzada per l’entitat
Iniciatives Socioculturals - Centre d’Esplai Guadalhorce amb la finalitat d’aconseguir
fons per lluitar contra la pobresa infantil i juvenil. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Terrassa
Park (av. de Santa Eulàlia, 236).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, presidirà l’acte de celebració del 25è aniversari de la
Regidoria de Polítiques de Gènere. Durant l’acte, que comptarà també amb
l’assistència de la tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa
Maria Ribera; de membres de la Corporació Local; d’exregidores de Polítiques de
Gènere; i de representants d’entitats de la ciutat; la historiadora Isabel Segura
pronunciarà la conferència “Constructores de ciutat, dones i polítiques públiques”. Un
cop finalitzada la conferència, intervindrà Montse del Río, representant del Casal de
la Dona, i clourà l’acte l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i Rosa Maria Fernández,
en nom de totes les exregidores de Polítiques de Gènere. L’acte tindrà lloc al Teatre
Alegria (c/ de Gaudí, 15). Un cop finalitzats els parlaments, es convidarà a totes les
persones assistents a participar en una manifestació reivindicativa pels carrers del
centre de Terrassa que finalitzarà, cap a les 19.30 h, amb un concert del grup Roba
Estesa a la Plaça Vella.
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en l’Acte de reconeixement als socis del Club Natació Terrassa que
compleixen 25 o 50 anys de pertinença a l’entitat i on es guardonarà els millors
esportistes del club de la temporada 2015-2016. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal
(pl. de Maragall, 2).
AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 17 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà a l’estrena del curt “No te la juegues”,
del Club Social Ègara, dins del programa d’activitats commemoratives del Dia
Mundial de la Salut Mental. Tindrà lloc al centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av.
de Barcelona, 180).
A les 18.30 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, participarà en l’Acte de celebració i agraïment
del 10è aniversari de la Marató de Donació de Sang de Terrassa que tindrà lloc a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11). A l’acte també hi participaran el
president de l’Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental, Alberto Orta; i
la doctora Maria del Mar Pujol, facultativa del Banc de Sang i Teixits MútuaTerrassa.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició
Cosmologies, dins del Cicle Terrassa Comissariat 2016 “Look Up at the Sky,
comissariat per Pedro Torres. L’exposició inclou obres de Marta Bisbal, Björn
Engberg, Fedor Shklyaruk, Alberto Sinigaglia i Carly Steinbrunnm. L’acte inclourà la
performance “Indexical” d’Andrés Galeano. Es podrà veure a l’EspaiDos de la Sala
Muncunill (pl. Didó, 3) del 6 d’octubre a l’11 de novembre.
A les 20 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Recepció Ciutadana de
Festa Major del barri de les Fonts que tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cívic
Torre Julià (c/ de Josep Mitats, 10).
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ALTRES ACTIVITATS
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 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió Informativa de la orientació professional, on es dóna a conèixer les diferents
actuacions que duen a terme, per tal de triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 11.30 h:
Activitats del Servei de Consum: “Taller sobre la normativa de protecció de les
persones consumidores”. Taller adreçat a un grup de persones aturades que estan
fent un curs de Servei d’Atenció al Client. Es tractarà la normativa, quins són els
organismes i els procediments en defensa dels consumidors i les consumidores.
Tindrà lloc a la seu de la patronal Cecot (c. Sant Pau, 6).
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:
Consell Editorial per al debat sobre el servei públic de l’aigua: Tercera reunió del
Consell Editorial per al debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa. El Consell
Editorial està format per membres de grups polítics representats al Ple Municipal, per
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membres de les entitats promotores del debat i per representants tècnics de diverses
àrees i serveis de l’Ajuntament de Terrassa.
La tercera reunió del Consell Editorial tindrà lloc demà dijous, 6 d’octubre, a
les 16 h a la sala de reunions de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa. Serà
oberta als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
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. A banda de la “Sala de del procés tèxtil”, actualment es poden
visitar les següents mostres: “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 (1a
planta). I “Nou univers: descobrint altres possibilitats”, és una mostra d’art tèxtil
contemporani de l’artista local Irene Pérez Gil, que es pot visitar a l’Espai Zero.
Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón,
25).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura, a càrrec de Pilar Parras. Activitat per a
persones adultes que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal
dels participants, propiciant el diàleg i l’argumentació. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18h:
L’hora del conte: Ombres xineses, a càrrec de Sara Fuentes, com a narradora.
Activitat destinada a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Submissió” de Michel Houellebecq, a càrrec
de David Yeste. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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