Agenda

Divendres, 25 de novembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb el president de la Hermandad de
San José de Abrucena, Juan García, i amb el president de l’associació contra el
càncer infantil Adrián González Lanza, d’El Pont de Vilomara, entitats organitzadores
de les 2es Jornades Solidàries del Càncer Infantil, juntament amb l’entitat “Todos
contra la Histiocitosis” i la col·laboració d’Oncolliga, per recaptar fons per a la
investigació del càncer infantil a benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. Aquestes Jornades, que comptaran amb la participació de diversos
artistes, tindran lloc al Teatre Principal el diumenge 27 de novembre. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, acompanyat del regidor Dani Nart,
en les concentracions ciutadanes simultànies contra la violència masclista que es
faran demà a tots els districtes de la ciutat, coincidint amb la commemoració, demà
25 de novembre, del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Concretament, l’alcalde participarà en l’acte que es farà al Centre Cívic Municipal
Maria Aurèlia Capmany, al Districte 4, (av. d’Àngel Sallent, 55).
Aquest any, i per tercera vegada consecutiva, s’ha volgut descentralitzar aquest acte
i organitzar concentracions en tots els districtes de la ciutat, que encapçalaran els
respectius regidors i regidores de districte, excepte en el cas del Districte 3, on ho
farà la regidora Maruja Rambla, i en el Districte 4, on ho farà el regidor Dani Nart.
Així, demà a les 19 h davant de tots els centres cívics de la ciutat (excepte en el cas
del Districte 1, on es farà davant de l'Ajuntament, i en el del Districte 6, on la
concentració es durà a terme a la seu de l’Associació de Veïns de les Arenes, Can
Montllor i la Grípia) tindrà lloc una concentració ciutadana contra la violència
masclista que comptarà amb el suport de diferents entitats socials de Terrassa i on
es llegirà un manifest contra la violència masclista.
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, acompanyat de la regidora de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà al 12è Concert de Prodis, a càrrec del Quartet
Mèlt, a benefici dels drets de les persones amb discapacitat. El concert tindrà lloc al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, donarà la benvinguda a les persones assistents al “Meet Emprèn” 1a
Trobada de Xarxes d’Emprenedors organitzada per la Xarxa Emprenedora Terrassa,
la primera associació emprenedora de la ciutat que va néixer amb l’objectiu de crear
una xarxa de suport mutu entre persones emprenedores. L’acte tindrà lloc a l’Euncet
Business School (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 9 h:
La regidora de Seguretat, Maruja Rambla, i el regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran
a la V Competició de Tir de la Policia Municipal de Terrassa que tindrà lloc a les
instal·lacions del Club de Tir de la Betzuca (ctra. de Terrassa a Castellar del Vallès,
km 20,3).
A les 12 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, participarà en
la inauguració de l’exposició “#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11 maletas”, dins
del cicle #Terrassa refugi. A l’acte també intervindran el degà del Col·legi d’Advocats
de Terrassa, Ignasi Puig, i la presidenta de la Comissió de Drets Humans de
l’esmentat Col·legi, Dolors Teulé. Aquesta mostra està promoguda per la Comissió
de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa i s’organitza al voltant d’11
maletes, on cada una d’elles és la història d’una persona o família de refugiats que
han hagut de fugir de casa seva per diferents motius. L’exposició es podrà visitar al
vestíbul de l’Arxiu Municipal (c/ del Pantà, 20, baixos) fins al dia 11 de desembre.
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A les 12 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la Diada d’Homenatge als i
les residents de 90 anys de la Residència de Gent Gran Torre Mossèn Homs (pl. de
Castella, 0).
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda institucional a les persones participants en el Hack&Health
Terrassa 2016, el primer Hackathon de Big Data i Salut, impulsat per l'Ajuntament de
Terrassa amb la col·laboració de Synergic Partners, que dóna l'oportunitat d'analitzar
reptes al voltant de la Salut i aportar solucions que millorin la vida de la ciutadania.
L'esdeveniment es celebrarà els dies 25 i 26 de novembre a l’Edifici Escola Industrial
de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
ESEIAAT – UPC Campus Terrassa (c/ de Colom, 1).
A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere i LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la
xerrada “Violència masclista contra dones transsexuals”, a càrrec de Tina Recio,
activista pels drets de les persones Trans, per abordar com afecta la societat
patriarcal i el masclisme inherent que ens envolta a la vida diària de les dones Trans.
L’acte, organitzat per LGTB Terrassa, forma part del programa d’actes al voltant del
Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu
Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39, passatge B).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, assistirà a l’Acte acadèmic de graduació de l’àmbit
aeroespacial de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa (ESEIAAT). L’acte tindrà lloc al Teatre Principal de Terrassa (pl. de
Maragall, 2).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la
conferència “La remunicipalització de serveis”, a càrrec de Joan Gaya, comissionat
de l’aigua de l’Ajuntament de Terrassa. La conferència forma part del Debat sobre el
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servei públic de l’aigua a Terrassa i està organitzada pel Consell Editorial de l’Aigua.
L’acte tindrà lloc dins del cicle “Divendres al Vapor Universitari” (c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del trio terrassenc femení Holy
Wilders, dins del 3r Circuit de Música Moderna, que tindrà lloc al Casal Cívic de Can
Tusell (c/ de Tarragona, 101). Hi col·labora l’Esplai La Fàbrica de Can Tusell i
l’Associació de Veïns de Can Tusell.
Al llarg del vespre:
El regidor d’Esports, Dani Nart, i la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa
Melgares, assistiran a la III Diada contra la violència de gènere organitzada per la
Federació Catalana de Patinatge, juntament amb la Secció d’Hoquei Patins de
l’Sferic Terrassa i el Club Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa. La jornada esportiva
tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de Sardenya, 32).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu CV”. En aquest
espai de coneixement es vol treure la importància del currículum vitae com a eina
imprescindible a l’hora de buscar feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa
(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: “Màrqueting personal”. En aquest
espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que es realitza,
de les competències personals i potencials. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de
Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Treballa el teu projecte amb nosaltres”.
Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica
sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement col·lectiu,
aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir més dificultats i testejar les
seves idees de manera participativa. 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 18 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 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Decorem la lletra E d’esport gegant”, a
càrrec del personal de la BD5. Activitat adreçada a infants de sis a dotze anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: “El viatge”, a càrrec d’Alba José. Activitat adreçada a infants de tres
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa – BCT (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil Terços: “Barrabum” de Mark Haddon, a
càrrec del personal de la biblioteca. Activitat adreçada a joves d’onze a dotze anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Un pedigree” de Patrik Modiano, a
càrrec de Xavi Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del dia
internacional contra la violència vers les dones. “Jornada dedicada a l’esport femení.
Lectura manifest i partits d’hoquei patins femení de base i sènior”. Organitzat pel
Comitè Català d’Hoquei Patins, amb el suport de la Federació Catalana de
Patinatge. Tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina (c/ de la Sardenya, 32).
Activitats dins del programa d’actes al voltant del Dia Internacional contra la
Violència vers les Dones.
A les 19 h:
Trobades a la terrassa: Presentació del llibre de poemes “Lleus batec” (Curbet
Edicions) de Xavier Serrahima, a càrrec del mateix autor. L’acompanyarà el poeta
Toni Clapés, autor de l’epíleg del recull. Tindrà lloc a la Llibreria La Temerària (c/ de
la Unió, 7).
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