Agenda

Dimarts, 1 de novembre

AGENDA

A les 11.15 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte de presentació dels equips de la
Unió de Futbol Base Jabac-Terrassa, CP San Cristóbal, Vallès Futbol Club i Escola
de Futbol Femení Manu Lanzarote, que tindrà lloc al camp municipal de futbol de Ca
N’Anglada (Av. del Vallès 552). A l’acte assistirà també el regidor d’Esports, Dani
Nart.

ALTRES ACTIVITATS
De 10 a 13.30 h:
Tots Sants 2016: música en directe en dos espais del Cementiri Municipal (ctra. de
Montcada, 779) per a acompanyar la visita.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18.30 h:
Tots Sants 2016: concert “Música per al gran viatge” al Cementiri Municipal (ctra. de
Montcada, 779).
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Dimecres, 2 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb una delegació de la Penya
Barcelonista 1900, encapçalada per la presidenta de l’entitat, Mª Carme Florenza,
que li presentarà els actes de celebració del 61è aniversari de la fundació de la
Penya. A la reunió, que tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16),
també hi assistirà el regidor d’Esports, Dani Nart.

A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de presentació de la Tardor de
Caça i Bolets 2016, que tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ Font Vella, 29). A
l’acte intervindran també el president del Gremi Professional d’Hostaleria de
Terrassa i Comarca, Lluís Rístol, i el president de l’associació Eix Comercial de Sant
Pere, Jaume Talló. Hi assistiran també el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, portaveus dels grups municipals i
representants dels establiments de restauració participants i les empreses i entitats
col·laboradores.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES

A les 9.30 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, assistirà a la xerrada-debat “Els
serveis públics i l’Administració cap a la reforma horària”, a càrrec de l’economista i
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psicòleg Lluís Casado. L’acte, que forma part de les Jornades Ciutadanes Terrassa
2016-17, tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
Lluís Casado combina el seu treball com a consultor i assessor personal amb la
psicoteràpia. És autor de diferents publicacions i treballs sobre aprenentatge
organitzacional, gestió del canvi en les organitzacions i desenvolupament personal.
NOTA: el conferenciant estarà disponible per atendre els mitjans abans i després de
l’acte. En aquest sentit, els mitjans interessats a entrevistar-lo han de solicitar-ho al
servei de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa.

A les 9.30 h:
La regidora d’Habitatge, Lluïsa Melgares, i el regidor de Serveis Socials, Noel
Duque, assistiran a la reunió de la comissió mixta d’Habitatge-Serveis Socials del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, que tindrà lloc a la seu del consell (ctra. N150 km. 15). A la sessió participaran responsables polítics i tècnics de les àrees
d’habitatge i de serveis socials dels ajuntaments dels municipis de més de 50.000
habitants de la comarca, a més de representants del serveis comarcals i un equip
d’especialistes de la UAB.
A les 17 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
assistirà a l’acte d’inauguració de l’exposició “Flores de Otoño”, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Promoció de la Gent Gran, dins del
cicle “Activa el +60”. L’acte tindrà lloc al complex municipal Els Telers (c/ Sant
Ildefons, 8).
"Flores de Otoño" és una exposició de la fotògrafa Hanna Jarzabek sobre les
persones grans del col·lectiu LGTBI. Durant la inauguració, l’autora explicarà el
desenvolupament del projecte, donant apunts sobre els testimonis i històries
individuals dels protagonistes. A continuació, el professor de Treball Social a la
Universitat de Barcelona Josep Maria Mesquida presentarà una xerrada amb el títol
“Del menyspreu al respecte: crònica d’un trajecte inacabat”.
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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 Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE). Aquesta activitat
s'adreça a les persones emprenedores que vulguin iniciar una activitat econòmica
com a SL, SLNE o autònoms. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: sessió informativa genèrica d’orientació professional
“L’inici del camí”. En aquesta activitat es dóna a conèixer les dque estan buscant
feina triïn les que més s’ajustin a les seves necessitats o interessos. Tindrà lloc a
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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle de narracions per la salut mental a les biblioteques.
Projecte creat per Salut Mental de Catalunya que utilitza la narració oral, a càrrec de
narradors professionals, per ajudar a infantsi a dults a entendre que és la salut
mental a través d’històries amb format de conte tradicional. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Fuig, bèstia!”, a càrrec de Mon Mas. Activitat adreçada a infants de
tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: xerrada amb motiu de la presentació de l’exposició de
pintures “Colors i estels” d’Eulogio Pleguezuelos. Tindrà lloc a la Biblioteca Central
de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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