Agenda

Divendres, 18 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Polítiques de
Gènere, Lluïsa Melgares, donarà la benvinguda institucional a les persones
participants en la Jornada de formació per a professionals “La violència masclista en
l’àmbit laboral”. Aquesta jornada, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa,
s’emmarca en el programa d’actes al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional
contra la violència vers les dones que, anualment, organitza l’Ajuntament i on
s’inclouen activitats de denúncia, sensibilització i formació per promoure la reflexió
crítica entorn tots els tipus de violència cap a les dones. La cloenda de la Jornada,
que tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114), anirà a càrrec de la regidora
de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares.
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera,
participarà en l’acte de celebració del Dia Universal dels Drets de la Infància. L’acte
consistirà en la representació de l’espectacle “Quins drets tinc?” a càrrec dels
alumnes de Batxillerat Artístic dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls. La
representació teatral, adreçada a alumnes de 3r, 4t, 5è, 6è de Primària i 1r i 2n
d’ESO, tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor de Via Pública i Protecció Civil, Marc Armengol, rebrà l’equip
dels Bombers de la Generalitat del parc de Terrassa que va quedar en tercera
posició de la classificació general en rescats en accidents de trànsit del World
Rescue Challenge 2016, celebrat entre el 19 i el 23 d’octubre a la ciutat de Curitiba,
al Brasil. La recepció tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 21 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; i de membres de la Corporació Local; participarà en la 24a edició del Sopar
Solidari contra el Càncer d’Oncolliga, organitzat per la Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica (Oncolliga). L’acte tindrà lloc al restaurant El Cultural (rbla.
d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
Jornada “Estratègies per a la lluita contra la islamofòbia i l’extremisme violent a
Catalunya” organitzada per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb
la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. L’acte tindrà lloc al Palau Macaya (pg. de
Sant Joan, 108, Barcelona).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper; participarà, juntament amb la tinenta d’alcalde d’Innovació, Comunicació,
Promoció Econòmica i Govern Obert de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
Joana Barbany; i el director general del programa Catalunya Emprèn de la
Generalitat de Catalunya, Pere Condom; a l’Odder B-Up, esdeveniment coorganitzat
per Odder i el Cercle Cecot de Joves Empresaris que tindrà el format
d'un concurs de start-ups, seguit d'un espai de networking. L’Odder B-Up tindrà lloc a
l’Hotel Sant Cugat (c/ de César Martinell, 2, Sant Cugat del Vallès).
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A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la xerrada
sobre aigua i gestió a càrrec de Pedro Arrojo, doctor en Físiques, investigador de
l’economia de l’aigua i expert en la gestió de l'aigua com a servei públic i bé comú,
organitzada per la Taula de l’Aigua dins del cicle Divendres al Vapor Universitari (c/
de Colom, 114) emmarcat en el Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’òpera “Carmen”,
de Georges Bizet, a càrrec d’Oh!rquestra (Orquestra d’ex-alumnes del Conservatori
de Terrassa), del Cor d’Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa, del Cor de Veus
Blanques del Conservatori i del Cos de Dansa, cantaor i guitarrista de la Casa Priego
de Córdoba. La representació tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1)
dins del cicle Terrassa Lírica de la Temporada de Música a l’Auditori Municipal.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: avança el currículum per
competències. En aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l’hora de
treballar l’eina del currículum vitae. En aquesta tipologia de currículum vitae,
s’incorpora el concepte de competència i es dóna un tractament diferent a la
informació habitual. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment (ctra. de Martorell, 95).
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).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s'obre un temps de reflexió per prendre consciència d'aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment (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 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Laboratori de Creativitat I+D: “Papallones a la panxa”.
Taller familiar adreçat a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure: Jornada “Street Art” al barri de Ca
n’Anglada. Organitzada pel Districte Jove, l’Esportiu de Ca n’Anglada i el Grup de
Colònies de Ca n’Anglada, amb la col·laboració de “l’Obra Social “la Caixa”. Es faran
diverses activitats relacionades amb l’art urbà, com un taller de break dance i un
taller de graffiti que servirà per pintar una de les façanes exteriors de l’Espai Bit. La
realització d’aquest graffiti s’ha treballat amb els joves durant les darreres setmanes
amb la col·laboració del col·lectiu d’artistes Majara Studio i Bboys de Terrassa.
Tindrà lloc a l’Espai Bit (c/ de la Mare de Déu del Mar, 94).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure: “Trenquem els rols per combatre la
violència”. Amb aquestes dinàmiques es pretén abordar preventivament situacions
de violència masclista amb joves per poder-les transformar. Iniciativa impulsada des
de la Taula Tècnica Jove del Districte 4. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil: “Harry Potter i la pedra filosofal” de J.K.
Rowling, a càrrec de Maria Dolors Pérez del Corral. Activitat adreçada a nens d’onze
a tretze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del dia
internacional contra la violència vers les dones. Tallers: “Trenquem els rols de
gènere per combatre les violències” , a càrrec de la Taula Tècnica Jove del Districte
4. Dinàmiques que ens ajuden a reconèixer i prevenir les situacions de violència.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Dosos: “El lladre de lladres” d’Helena
Tornero. Activitat adreçada a infants de nou a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència divulgativa: “La cara oscura del universo”, a
càrrec d’Aurelio Juste, professor d’investigació de la Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA). Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Vídeofòrum. Finances
ètiques. Projecció del Documental “Ace Bank” i posterior col·loqui. Activitat adreçada
a la ciutadania dins del marc del programa Terrassa Cooperativa. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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