Agenda

Divendres, 7 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el director corporatiu de l’Àrea Social de l’Obra
Social “la Caixa”, Marc Simón; i el president de la Creu Roja a Catalunya, Antoni
Aguilera; signaran un acord de participació, juntament amb Creu Roja a Terrassa,
CAP Rambla, CAP Oest, Hospital Universitari MútuaTerrassa, Acció Gent Gran,
Mossos d’Esquadra, Policia local, AV La Cogullada, Club de la Gent Gran del
Districte 4, l’Associació de Gent Gran del Parc de Sant Jordi, l’Associació de Gent
Gran de la Maurina, Ca n’Aurell Comerç i l’Associació de Comerciants de la Maurina,
per manifestar la seva voluntat de treballar conjuntament en el projecte Sempre
acompanyats, que pretén pal·liar les situacions de soledat no volguda entre les
persones grans. Aquesta firma es produeix en el marc del projecte Sempre
acompanyats, que impulsa l’Ajuntament de Terrassa, l’Obra Social ”la Caixa” i la
Creu Roja, i que funciona com a prova pilot al Districte 4 de Terrassa, on un 40,18%
de les persones que viuen soles són majors de 65 anys. L’acte, al que també
assistirà la tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora de
Gent Gran, Rosa Maria Ribera, tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Prinicipal (pl.
de Maragall, 2).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà al Sopar de celebració del 25è aniversari de
la Delegació del Vallès Occidental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació, que tindrà lloc a Can Viver de Torrebonica (ctra. N-150
Terrassa-Sabadell, km, 15,7).
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A les 21.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera; de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; de portaveus de Grups Municipals i de membres de la Corporació Local,
participarà en el 14è Sopar Solidari AVAN – Associació Vallès Amics de la
Neurologia “Amb tu podem fer futur”. El sopar tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido
(rambleta del Pare Alegre, 98).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, participarà en
l’acte de sensibilització, dins del programa “Ciutats defensores dels drets humans”,
en què tres activistes defensors i defensores dels drets humans donaran a conèixer
la tasca que realitzen als seus llocs d’origen a 600 alumnes de quatre centres de
secundària de la ciutat (Les Aymerigues, Mont Perdut, Cultura Pràctica i Sagrat Cor).
L’acte, que tindrà lloc de 10 a 13.30 h al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2),
comptarà amb la presència de l’activista per la pau, la convivència i la no-violència,
Jeison Castaño “Jeihhco”, que treballa a les comunes de Medellín (Colòmbia) on una
gran part de la població està formada per famílies desplaçades pel conflicte armat;
de l’advocada de drets humans de la Asociación para una Vida Mejor de Personas
Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA a Hondures, Sandra Zambrano; i del metge
psiquiatra i fundador de l’organització Humanity Crew, Essam Daod, de Palestina,
que coordina esforços i ofereix ajuda professional a les persones refugiades que
arriben a les illes gregues. Terrassa participa per tercer any consecutiu en el projecte
“Ciutats defensores dels Drets Humans”, impulsat per l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de
Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la col·laboració de diferents
ajuntaments.
A les 11 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, participarà en la presentació de la nova
ambulància que ha adquirit l’Assemblea Local de Creu Roja a Terrassa. La
presentació, que es farà en marc de la festa de la bandereta, que enguany recupera
Creu Roja per tal de recaptar fons per als seus projectes socials, especialment
aquells adreçats a la infància, tindrà lloc a la plaça Vella. El nou vehicle adquirit per
Creu Roja prestarà servei en esdeveniments socials, esportius i culturals de la ciutat.
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A les 11.30 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, participarà en la presentació del concurs
Posem fil a l’agulla, organitzat pel Servei Local de Català de Terrassa, El Tomb Ca
n’Anglada – Associació de Comerciants i Professionals de Ca n’Anglada, i la
Biblioteca del Districte 2. L’edició d’enguany d’aquest concurs, que té com a objectiu
dinamitzar el comerç de proximitat de Ca n’Anglada a través de la llengua d’una
manera lúdica i apropar la BD2 al ciutadà, es durà a terme del 7 al 27 d’octubre.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la roda de premsa de presentació del
Campionat d’Espanya de BMX que se celebrarà al Circuit Municipal BMX les Arenes
els propers dies 15 i 16 d’octubre. La presentació tindrà lloc a a l’Hotel Don Cándido
(rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació del llibre: “L’art d’educar
amb amor”, de Xavier Caparrós, que tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1), dins del cicle Trobades a la terrassa.
A les 20.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació dels equips de bàsquet de
la temporada 2016-2017 d’El Social Bàsquet que tindrà lloc a les instal·lacions del
club (c/ de la Font Vella, 40).

ALTRES ACTIVITATS
De 9 a 14 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Mentre estàs a l’atur,
treballa amb les idees”. L’objectiu d’aquest taller és experimentar la creativitat per
buscar models de negoci que permetin pensar en noves alternatives laborals. Tindrà
lloc a l’Edifici de Foment (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
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 l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “El departament
d’insectes”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “The rainbow fish”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat
adreçada a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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