Agenda

Dimecres, 12 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
participarà en la presentació dels equips de la Temporada 2016-2017 del Club de
Bàsquet Can Parellada que tindrà lloc al Pavelló de Can Parellada (c/ d’Europa, s/n).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inauguració dels dos nous
camps d’hoquei i de la pista de tennis del CD Terrassa Hockey que tindrà lloc a les
instal·lacions del club (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6, Matadepera).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores;
i del president del Centro Aragonés de Terrassa, Ramon Pujol, farà una Ofrena
Floral a la Verge del Pilar a la plaça Vella, amb motiu de la celebració del dia del
Pilar, dins dels actes organitzats pel Centro Aragonés de Terrassa.
Al llarg del migdia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; i del regidor d’Esports, Dani Nart; saludarà les persones participants en la
Presentació Solidària per la Donació d’Òrgans i Teixits que tindrà lloc al al Camp
Municipal de Futbol de Poble Nou (c/ de Blanca de Centelles, s/n), organitzada per
l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya amb la col·laboració del Club de
Futbol Pueblo Nuevo 2002.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Del 12 al 15 d’octubre:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les persones, Rosa Maria Ribera,
viatjarà a Bogotà (Colòmbia) acompanyada de tècnics municipals per participar al
cinquè Congrés de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que se celebra a la ciutat
colombiana del 12 al 15 d’octubre. En aquesta edició, i sota el lema “Veus locals per
a un món millor” hi participaran prop de 3.000 representants polítics de ciutats
d’arreu del món. Entre elles, Barcelona, Badalona, Granollers o Terrassa així com la
Diputació de Barcelona. A la trobada, es debatran els principals aspectes, prioritats i
reptes de futur que els governs locals i regionals hauran d’afrontar a més de
revitalitzar el moviment municipalista internacional i enfortir aquesta xarxa global
mitjançant l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge mutu. D’altra banda, la cimera
també servirà per escollir la nova presidència de la CGLU i la renovació de la
direcció d’aquest organisme.
A les 10 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació d’equips de la Temporada
2016-2016 del Sant Pere Nord CF. L’acte tindrà lloc al Camp Municipal de Futbol de
Sant Pere Nord (av. del Vallès, s/n).
A les 11.45 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la Presentació Solidària per la Donació
d’Òrgans i Teixits, organitzada per l’Associació de Trasplantats Hepàtics de
Catalunya amb la col·laboració del Club de Futbol Pueblo Nuevo 2002, que tindrà
lloc al Camp Municipal de Futbol de Poble Nou (c/ de Blanca de Centelles, s/n).
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Missa Baturra que tindrà lloc a la Catedral del Sant Esperit, cantada per
Los Pilares de Aragón, organitzada pel Centro Aragonés de Terrassa amb motiu de
la celebració del dia del Pilar.
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A les 12 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la 9a Festa do Pulpo, que tindrà lloc
del 12 al 16 d’octubre al Parc dels Catalans, organitzada per la Irmandade Galega O
Noso Lar.
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
presentació del llibre “Muriel Casals i la revolució dels somriures”, a càrrec del seu
autor, Quim Torra, expresident d’Òmnium Cultural. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu
Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39 B).
A les 14.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al Dinar de Germanor, organitzat pel
Centro Aragonés de Terrassa amb motiu de la celebració del Dia del Pilar. L’acte
tindrà lloc al local de l’entitat (c/ del Doctor Pearson, 139).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (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).
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Dijous, 13 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a l’acte de difusió
coincidint amb el Dia Mundial de la Visió que enguany se celebra amb el lema “Salut
ocular per a tothom”. L’acte està organitzat per la Facultat d’Òptica i Optometria de
Terrassa i el Centre Universitari de la Visió i inclourà la presència d’una carpa a la
plaça Vella on es faran revisions visuals a tothom qui vulgui a càrrec d’estudiants de
la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, junt amb el president de Minyons de
Terrassa, Cesc Poch, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, a la roda
de premsa que oferirà Minyons de Terrassa per presentar el viatge i l’actuació que la
colla castellera farà a Singapur, en el marc de la Setmana Catalana de Singapur i de
la Fira Turística Internacional ITB Asia Singapur 2016, que se celebra del 19 al 21
d’octubre. Durant la roda de premsa el conseller Baiget presentarà la Setmana
Catalana de Singapur. L’acte tindrà lloc a la seu de Minyons de Terrassa (c/ del
Teatre, 4).

AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
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promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13.15 h:
El regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa participarà en una roda de
premsa per parlar de la situació de les beques de menjador a l’Educació Secundària
al Vallès Occidental. En la roda de premsa també hi participarà el president del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez; i el regidor d’Acció Social
de l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández. L’acte tindrà lloc al Consell
Comarcal del Vallès Occidental (ctra. Nacional 150, km 15, Terrassa).
A les 16 h:

A les 19.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, i el regidor de
Cultura, Jordi Flores, faran la presentació del documental “Astral”, del programa
“Salvados”, dirigit per Jordi Évole, dedicat a l’”Astral”, el vaixell de salvament de
l’organització Proactiva Open Arms, una de les entitats que porten a terme al Mar
Mediterrani tasques de salvament de persones refugiades. El programa s’estrenarà
al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9), abans de la seva estrena a televisió, i els
diners recaptats es destinaran íntegrament a Proactiva Open Arms.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió Informativa de l’orientació professional, on es donen a conèixer les diferents
actuacions que es duen a terme des del Servei, 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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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 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). “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 17.30 h:
Nascuts Per Llegir: “L’Arc de Sant Martí celebra la Castanyada”, a càrrec de l’Arc de
Sant Martí. Activitat adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Cicle de conferències: “Terrassa 2050: diagnosi, planejament i gestió de barris en un
context de canvi socioambiental”: Conferència: “Espai públic: la disputa permanent”,
a càrrec de Fabià Díaz, geògraf. En el marc del Màster d'Estudis Territorials i de la
Població (METIP), organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa. El treball
consisteix a desenvolupar propostes i projectes urbanístics per a diferents barris
terrassencs amb l'horitzó de l'any 2050 sota condicions de canvi climàtic i canvis
sociodemogràfics. Entrada lliure. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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