Agenda

Dimarts, 18 d’octubre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat, Maruja
Rambla, es reunirà amb el nou intendent de l’Àrea Bàsica Policial de Terrassa, Joan
Carles Escobar, que es presentarà a l’alcalde. Escobar substitueix en el càrrec
Antoni Flores, que va deixar el càrrec el passat mes d’abril per incorporar-se, com a
intendent major, a la direcció de la Policia Municipal de Terrassa. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, presentarà la Marató de Donació de Sang de
Terrassa 2016 juntament amb Maria del Mar Pujol, metgessa adjunta al Banc de
Sang i Teixits, i Albert Orta, president de l’Associació de Donants de Sang del Vallès
Occidental. La roda de premsa de presentació tindrà lloc a la sala de premsa de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.45 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, participarà en la taula rodona
“Serveixen d’alguna cosa les polítiques públiques de gènere?”, juntament amb la
diputada al Parlament de Catalunya, Gabriela Serra, i la senadora Maria Freixent.
L’acte s’emmarca dins de la celebració de la 15a edició de la Diplomatura de
Postgrau en Gènere i Igualtat “La construcció feminista de les polítiques de gènere”.
L’acte tindrà lloc a “La Cuina”, Escola de la Dona – Biblioteca Francesca
Bonnemaison (c/ de Sant Pere Més Baix, 7).
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A les 19.30 h:
La primera tinenta d’alcalde i regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, juntament
amb l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, presidirà la
constitució de la Comissió Plenària Intermunicipal de les Fonts. La Comissió Plenària
Intermunicipal de les Fonts és una de les novetats sorgides del Conveni per a la
millora en la prestació de serveis al barri de les Fonts, amb l’objectiu d’estudiar,
fomentar i impulsar accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que
es presten al barri de les Fonts, i la potenciació dels canals de participació dels veïns
i les veïnes del barri. L'acte tindrà lloc al Centre Cívic Torre Julià (c/ de Josep Mitats,
10, Sant Quirze del Vallès).

A les 20 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, assistirà a la
projecció del documental “Sasha”, de Fèlix Colomer, projecte de final de grau de
l’ESCAC (Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals de Catalunya), sobre la
vida d’un nen ucraïnès que viu entre dos mons, amb la seva família biològica a
Nikopol i amb la seva família d’acollida catalana de l’associació TANU (Terrassa
Ajuda Nens d’Ucraïna). TANU realitza acollides d’infants de la ciutat de Nikopol des
de l’any 1999. La projecció tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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).
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).
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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:
Nacuts per llegir: “Bèsties i bestioles”, a càrrec de Montse Dulcet. Activitat musical
adreçada a famílies amb infants fins a 18 mesos. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 4 (c. de l’Infant Martí, 183).
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