Agenda

Dimarts, 22 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 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; del tinent
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol; i de la
regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; participarà en l’acte
d’inauguració de les plaques de dues places amb els noms escollits per la Taula
d’Infants i Joves dels centres escolars del barri del Pla del Bonaire: la plaça de les
Escoles i la plaça del Proletariat. A l’acte hi participaran alumnes i docents de tres
centres educatius que donen servei al barri del Pla de Bon Aire: l’Escola Pere Viver,
l’Institut Can Roca i l’Escola Municipal d’Educació Especial FATIMA. L’acte
començarà a la plaça de les Escoles, entre els carrers de Sabadell, Vilanova i la
Geltrú, Berga i Vacarisses.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de la Unió Atlètica Terrassa,
encapçalada pel seu president, Santi Ferrer, que es presentarà a l’alcalde i
l’exposarà les línies de treball i els objectius que s’han plantejat. La reunió tindrà lloc
a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 16 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals temes que el
Govern elevarà al Ple per a la seva aprovació a la sessió ordinària del mes de
novembre, prevista per al dijous 24. La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de
Premsa.
A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
xerrada “Abordatge de l’atenció als infants amb dèficit auditiu i sordesa a la ciutat de
Terrassa. Compartint informació”, a càrrec de l’entitat Associació Logogènia
Catalunya, on es presentarà el projecte “Coneixent la logogènia”. La xerrada, on
s’explicarà en què consisteix la teràpia adreçada a infants amb sordesa com a una
resposta eficaç a les seves necessitats educatives. La logogènia es recolza en el
canal visual, fent-se l’estimulació de l’infant a través de la llengua escrita. tindrà lloc
a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la xerrada “El amor
no duele”, a càrrec de Montse Barderi, filòsofa, escriptora i autora del llibre amb el
mateix títol. L’acte està emmarcat dins del programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones”. Tindrà lloc a la seu de la delegació
de Comissions Obreres a Terrassa (c/ de la Unió, 23).
A les 19 h:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la xerrada “Assetjament escolar
LGTBIfòbic: violència de gènere a les aules”, a càrrec de Lucas Platero, doctor en
Ciències Polítiques i Sociologia i expert en temes Trans, educació i violència escolar.
La jornada està organitzada pel Servei LGTBIQ i el Servei de Polítiques de Gènere
en commemoració del Dia Universal dels Drets de la Infància i emmarcada en el
programa d’actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i
el Pacte DASIG per la Diversitat Afectiva. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Institut
Terrassa (rbla. d’Ègara, 331).
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
inauguració de l’exposició “Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni industrial
català” al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
L’exposició, que reivindica els valors artístics, històrics i paisatgístics de
l’arquitectura industrial, presenta diversos exemples de recuperació del patrimoni
fabril a Catalunya. La mostra està coproduïda per la Fundació Antigues Caixes
Catalanes i el mNACTEC. L’acte estarà presidit pel director de l'Agència Catalana
del Patrimoni Cultura, Àlex Susanna; el president de la Fundació Antigues Caixes
Catalanes, Jaume Ribera; i el director del mNACTEC, Jaume Perarnau. També hi
assistiran els impulsors del projecte, l’arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa
Llordés. L’exposició “Espais recobrats” és un projecte de l’arquitecte Ferran Pont i de
la fotògrafa Teresa Llordés, i ha estat coproduïda per la Fundació Antigues Caixes
Catalanes i el mNACTEC. L’acte tindrà lloc al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
A les 19.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert posterior a la classe
magistral de jazz a càrrec de la flautista i compositora nord-americana Jamie Baum,
conjuntament amb els membres del seu quartet. L’activitat, gentilesa del Consolat
general dels Estats Units d’Amèrica, s’adreça als i les alumnes del Departament de
Jazz i Música Moderna de l’Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa,
així com als i les alumnes de flauta travessera. El concert i la classe magistral, que
s’iniciarà a les 16 h, tindrà lloc a la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 i a les 11.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Representació de l’obra “Lampedusa”, de la
companyia local Punt i Seguit Teatre. L’obra afronta el tema de la immigració amb
normalitat i sense tabús i s’adreça a alumnes de 2n cicle d’ESO i Batxillerat. La
representació tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “On busquem feina”. En
aquest espai trobareu informació sobre les diferents vies i canals actuals de recerca
de feina. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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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”. Activitat adreçada a emprenedors i
emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar
una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Collage
de records”. Sessió inicial de la 12a edició del Projecte de dinamització creativa amb
usuaris de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa. Els objectius d’aquest projecte són, d’una banda, treballar les relacions
interpersonals i l’estimulació creativa, mitjançant la realització d’un taller amb
materials tèxtils. D’altra banda, es busca una presa de consciència per part
d’aquests malalts de les seves capacitats per aprendre i crear alhora que es dóna a
conèixer el CDMT com a recurs públic i cultural del qual podran gaudir en el futur.
Aquesta primera sessió consta d’una visita guiada al CDMT i d’una presentació del
projecte i de l’inici del projecte creatiu a nivell individual. L’activitat és dirigida per
Irene Pérez, artista visual, les obres de la qual exploren conceptes d’espai i lloc,
percepció, identitat i memòria. L’activitat tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 11 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del dia
internacional contra la violència vers les dones. Taller: “Prevenció de les relacions
abusives entre joves”, a càrrec de Purificación Navarro, psicòloga del Servei de
Politiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. Taller adreçat a l’alumnat dels
cicles formatius de Restauració i Dependència. Tindrà lloc al Centre d’Estudis
Cultura Pràctica (c/ de Sant Pere, 36).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15.30 h:
Activitats del Servei Promoció Industrial: Programa: Pla Estratègic d’Economia
Circular. Taller 2: “Compra agregada de serveis energètics”. Adreçat a les empreses
del municipi de Terrassa interessades en la compra agregada d’energia. L’objectiu
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d’aquest taller es explicar els requisits i avantatges de la compra agregada d’energia.
S’identificaran les empreses interessades en col·laborar. Projecte subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al
desenvolupament local i cofinançats pel Fons Social Europeu i el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal. Tindrà lloc al
Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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:
Activitats de la BCT Xarxa: “Activity english”, a càrrec de Martha Bernal. Activitat
dirigida a infants de set a deu anys en anglès a càrrec d’una persona voluntària.
Tindrà lloc a la sala polivalent de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: representació de l’obra de teatre
“La memòria de l’aigua”, a càrrec de la companyia AKWA. Tindrà lloc al Centre Cívic
Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5). Trobareu més informació a
http://governobert.terrassa.cat/aigua.
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Blacksad” de Juan Díaz Canales, a
càrrec de Xavier Serrahima. Sessió conduïda per Marc Castelao. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: #Terrassarefugi.
Xerrada: “La salut a l’emergència humanitària”, a càrrec del doctor Abel Martínez, de
Creu Roja .Parlarà de l’experiència que va viure aquest mateix any en la seva tasca
mèdica en els camps de refugiats. Tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor
Gran, 39).
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A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Lliurament de Premis del VII Concurs Josep Soler i
Palet, de narracions curtes 2016”. Lectura de textos de Montserrat Roig a càrrec de
Rosa Cadafalch. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres,
1).
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