Agenda

Dijous, 20 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del director del Museu Nacional de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), Jaume Perarnau; i de la directora
general de Qualitat i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Mercè Rius; farà la presentació i benvinguda institucional
de l’Ecofòrum 2016 “Sobre la contaminació, la qualitat de l’aire i la salut”, organitzat
pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa. La cloenda de l’Ecofòrum
2016 anirà a càrrec del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i
del president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona, Dionís Guiteras. L’Ecofòrum 2016 tindrà lloc a l’Auditori del mNACTEC
(rbla. d’Ègara, 270).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la celebració de la 22a Nit de
l’Empresari, acte organitzat per la patronal Cecot, en el decurs de la qual es lliuraran
els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. L’acte tindrà lloc a l’Auditori de
Barcelona (c/ de Lepant, 150, Barcelona).
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AGENDA DELS REGIDORES I LES REGIDORES
A les 12 h:
El regidor d’Esports i president del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa,
Dani Nart; i el secretari tècnic del Consell, Xavier Dobón; presentaran demà dijous el
programa dels Jocs Esportius Escolars 2016-2017. L’acte tindrà lloc a la Sala de
Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). El programa
Esport Escolar està organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental, amb la
col·laboració i el suport econòmic de l'Ajuntament de Terrassa. Els Jocs Esportius
Escolars s’adrecen a infants i joves de 6 a 18 anys i inclouen la pràctica de 19
modalitats esportives. L’any passat hi van participar més de 17.000 estudiants.
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, participarà en
la conferència “Govern Obert”, inclosa dins del programa de la 7a Setmana de la
Responsabilitat Social a Catalunya organitzada per Ingeniería Social i l’Associació
+Responsables. Concretament, el tinent d’alcalde farà la ponència “Terrassa amb la
Transparència, Participació i Col·laboració”. A la conferència també hi participaran
Carles Agustí, director de Govern Obert de la Diputació de Barcelona i Joana
Barbany, tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert. La
conferència tindrà lloc al Palau Robert (pg. de Gràcia, 107, Barcelona).
A les 16.30 h:
La regidora de Seguretat, Maruja Rambla, presidirà demà una reunió extraordinària
del Consell Municipal de Seguretat que tindrà lloc la Sala de Presidència de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). L’ordre del dia del Consell
Municipal de Seguretat de demà, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, contempla la proposta de modificació
derivada de l’aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana i el debat sobre
l’avantproposta del procés per a l’elaboració del Pla Local de Seguretat. El Consell
Municipal de Seguretat és un òrgan consultiu que té per finalitat l’assessorament i
l’elaboració de propostes i plans d’actuació en matèria de seguretat ciutadana, i que
aplega representants dels grups politics, de les principals entitats de la ciutat i de
diferents serveis municipals, a més dels tres cossos policials i el jutge degà de
Terrassa. L’acte serà obert als mitjans gràfics a l’inici.
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A les 19 h:
La tinenta d’alcalde Rosa Maria Ribera, assistirà, per delegació de l’alcalde, al
Concert que oferirà la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Com fer un bon Pla de
Negoci”. Càpsula formativa dirigida a emprenedors i emprenedores amb la finalitat
d’adquirir coneixements sobre el pla d’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 l’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 10.30 h
Activa el +60: “Patrimoni industrial i modernista”. Activitat seleccionada com a una
Pràctica Significativa que ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques del Govern
Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals. El lloc de trobada d’aquesta visita guiada per espais
emblemàtics del patrimoni industrial i modernista terrassenc serà davant de l’edifici
consistorial (Raval de Montserrat, 14).
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 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:
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 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrrassa (CDMT): Fil per
randa. Club de lectura. “El Club de la calceta” de María Reimóndez Algaida, 2008.
Novel·la protagonitzada per Matilde, Anxos, Rebeca, Elvira, Luz i Fernanda que es
coneixen en un curs de mitja que les unirà i canviarà inesperadament les seves
vides. Durant aquesta sessió comentarem la primera meitat del llibre i coneixerem a
fons a les seves protagonistes, sis dones totalment distintes en edat, formació i
estatus social. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/
de Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
L’hora del conte: “Contes per anar pel món”, a càrrec del grup de voluntaris i
voluntàries d’Explica’m un conte. Tindrà lloc a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
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A les 18 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrrassa (CDMT): “Teixits
artístichs, retrats singulars”: nova exposició temporal al CDMT. El Museu presenta
una exposició de noranta teixits ben singulars datats des de 1862 a l’actualitat.
Teixits artístics propers a la fotografia o el gravat que mostren retrats de personatges
il·lustres, escenes històriques, religioses, commemoratives o reproduccions d’obres
d’art. Tots ells van ser treballats en telers amb sistema jacquard, majoritàriament en
seda,i en colors blanc i negre i pensats per ser penjats com a quadres. Esdevenen
un bon exemple de la unió del saber tecnològic i l’habilitat artística. Trobareu
l’exposició dividida en cinc àmbits: introducció al jacquard i al seu funcionament,
arribada i desenvolupament a Catalunya d’aquesta tècnica, el cas concret de
l’Escola d’Arts i Oficis de Sabadell i la difusió a través de reproduccions d’obres d’art
i altres escenes. La mostra estarà ubicada a la segona planta del CDMT. 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: “Celebrem-ho amb contes!”, a càrrec de Vet Aquí Que. Amb motiu
de la celebració del 15è aniversari de la inauguració de la Biblioteca del Districte 2.
L’activitat tindrà lloc a la Plaça de Ca n’Anglada. En aquesta ocasió gaudirem de la
presència de Montse Freixa, Montse Maldonado, Cesc Serrat, Jaume Valls i en
Tinet. Activitat adreçada a infants a partir de tres anys.
A les 18 h:
Activitats de BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat: “Allà on viuen els monstres”, a
càrrec del personal de la biblioteca. Adreçat a infants de quatre a nou anys. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Vent d’aram” de Joan Vinyoli, a càrrec de
David Yeste. Sessió dinamitzada per Miquel Martín, d’Espais Escrits. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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