Agenda

Dimecres, 23 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, presentarà dimecres, 23 de novembre, els 11 nous
vehicles adquirits per Eco-Equip, d’acord amb les previsions d’actualització de la
flota de vehicles de l’empresa municipal per a l’any 2016. Durant l’acte, que es farà a
la nau d’Eco-Equip ubicada al carrer d’Esla número 5, també es farà balanç del
compliment dels compromisos del Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva.

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 13.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, farà la cloenda de la sessió
formativa “Violència en l’àmbit de la parella en dones amb trastorn mental greu” que
s’iniciarà a les 9.30 h a la sala d’actes Joan Costa de l’Hospital de Terrassa (ctra. de
Torrebonica, s/n). La sessió forma part del programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones i comptarà amb la conferència
“Violència de parella a dones amb trastorn mental greu” i amb la presentació de la
“Guia de Atención a Mujeres Maltratadas con Trastorno Mental Grave”, a càrrec de
Juan C. González Cases, doctor en Psicologia; i amb un espai de discussió sobre
situacions de violència de parella i trastorn mental greu, amb la intervenció de
professionals de l’àmbit sanitari.
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A les 18 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la partida simultània d’escacs, a càrrec de
personal de la BD5 i del Club Escacs Terrassa. L’acte se celebra per commemorar el
Dia Mundial dels Escacs, el 19 de novembre, que enguany va coincidir en dissabte.
En aquesta modalitat de competició un jugador expert s’enfrontarà, al mateix temps,
a la resta de participants. Podran participar totes aquelles persones majors de 7
anys que ho desitgin. Amb aquesta iniciativa es vol promocionar i fer difusió de la
pràctica d’aquest esport a la ciutat. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
del Germà Joaquim, 66), que disposa d’un fons especial sobre el món dels esports.

A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte de presentació de la 3a edició de la Vallès
Drac Race que tindrà lloc a la sala d’actes Àngel Casanova del Centre Excursionista
de Terrassa (c/ de Sant Llorenç, 10), entitat que enguany organitza aquesta
competició esportiva que té com a objectiu donar a conèixer el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i la ciutat per convertir Terrassa en un referent esportiu. A l’acte
també hi assistirà el regidor d’Esports, Dani Nart.

A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la presentació del llibre “Heràldica i
noblesa terrassenca”, de Salvador Cardús i Florensa. L’acte també comptarà amb
les intervencions de Josep M. Domènech, autor del pròleg, i d’Oriol Cardús i Marta
Canal, fill i besnéta, respectivament, de l’autor. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna del
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Màrqueting personal”. En aquest
espai es treballa sobre el valor i la projecció de les nostres competències personals i
les nostres potencialitats. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
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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 PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten societàriament com a SL ó SLNE o
en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a iniciar una
activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (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, 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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Consum: “Taller de consum responsable”. Taller que donarà
a conèixer als i les joves les eines per consumir d’una altra manera que els satisfaci
més, fent-los valorar el paper del consum a les seves vides per tal que puguin
practicar un consum conscient, responsable i crític. Tindrà lloc a l’Escola Municipal
d’Educació Especial FATIMA (c/ de Vacarisses, 2).
A les 17 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “Pas a pas, fes
salut!”, a càrrec del Consell Esportiu del Vallès Occidental. Sessió pràctica al Parc
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de Vallparadís. El punt de trobada serà a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66, on es farà una xerrada introductòria.
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Alcohol: Amic o enemic? Parlem-ne”, a càrrec de Pere
Larrosa Sáez, metge de família i comunitària del Cap Terrassa Nord. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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