Agenda

Dimarts, 29 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb Salvador Cot, president del
Consell d’Administració del nou diari digital Món Terrassa i director del diari digital
d’abast nacional El Món, i amb Joan Manel Oller, director del diari digital Món
Terrassa. Ambdós li presentaran aquesta edició territorial del diari d’àmbit nacional
El Món, que es va posar en funcionament el passat 9 de setembre. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, rebrà una delegació formada per alcaldes i empresaris peruans que volen
conèixer experiències de promoció empresarial del municipi. La recepció tindrà lloc
al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
Aquesta acció s’estableix com a continuïtat d’un projecte de col·laboració sol·licitat
per l’entitat Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa i finançat per la Diputació de
Barcelona. Al llarg del matí, la delegació visitarà el Viver de Serveis de Foment de
Terrassa, el Viver Industrial del polígon de Can Parellada i el Qu4drant.0.
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A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Promoció de la Ciutat, Amadeu Aguado, presentaran el projecte
de rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa i millora paisatgística del parc de
Sant Jordi. La roda de premsa tindrà lloc a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 11.30 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla; acompanyada del cap del Servei de Salut i
Comunitat de l’Ajuntament, Albert Moncada; i de la representant de la Comissió de la
Sida, Ester Pérez; presentarà el seguit d’actes que s’organitzen a Terrassa
relacionats amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que se celebra l‘1 de
desembre des de fa 29 anys. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament
de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
La regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ribera, assistirà a la xerrada “Els sabors de
l’hort. Alimentació per a persones grans i l’hort del Jardí dels contes”, dins del cicle
d’activitats “Activa el +60”. La xerrada, a càrrec de Cristina Viader, està organitzada
pel Servei de Salut i de Promoció de la Gent Gran, amb la col·laboració del Servei
de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el tinent d’alcalde de
Cultura, Innovació i Promoció de la Ciutat, Amadeu Aguado, presentaran a les
veïnes i els veïns de Ca n’Aurell i a tota la ciutadania el projecte de rehabilitació de la
coberta de la Masia Freixa i de la millora paisatgística del Parc de Sant Jordi. L’acte
tindrà lloc a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 21 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la
projecció de la pel·lícula “Aprenent a conduir”, dirigida per Isabel Coixet, que tindrà
lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9) i al posterior col·loqui a càrrec de Paul
Ackoo, membre de la comunitat sikh de Catalunya. L’acte també comptarà amb la
presència del director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, i del Bisbe de
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Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. La sessió forma part de la programació de la
XIII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que organitza la Direcció General
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Xarxes Professionals Eines 2.0”.
L’espai de xarxes professionals i eines 2.0 està pensat per aquelles persones que es
troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línea.
Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en la recerca d’ocupació, a
l’entorn competitiu en que ens trobem. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: sessió informativa genèrica: “L’inici del camí”. L’inici
del camí de la orientació professional, on es dóna a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme, per tal de triar aquelles que més interessin segons la situació o
interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 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 3: “Compartir recursos per estalviar costos”. Adreçat a les empreses
del municipi de Terrassa interessades en compartir recursos, com espais i serveis,
per estalviar costos. L’objectiu es presentar diferents opcions per a compartir espais
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d’emmagatzematge, aules de formació o laboratoris i serveis de vigilància, càtering,
neteja o manteniment de les empreses. 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:
Nascuts per llegir: “Una mica perdut”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat de contacontes adreçada a famílies amb infants de cero a tres anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: Dimarts al Cinema Catalunya:
“Water Makes Money”, dirigida per Leslie Franke, Herdolor Lorenz i Hermann
Lorenz. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 1). Trobareu més
informació a http://governobert.terrassa.cat/aigua.
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Ser feliz en Alaska: mentes fuertes contra
viento y marea” de Rafael Santandreu, a càrrec de Silvia Gelices. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7.
A les 19 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Cicle Salut i
Desenvolupament. Presentació del llibre: “Detrás del ébola. Una aproximación
multidisciplinar a la cuestión global”, a càrrec de l’antropòleg Jordi Tomàs i del
periodista Carlos Bajo. Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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A les 20 h:
Activitats del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional: Cicle Salut i
Desenvolupament. Cinefòrum: “Temps d’ecouté”. Aquest documental de Pol Penas
retrata la situació que viuen les dones a la República Democràtica del Congo, un
dels pitjors països on ser dona, segons afirma Nacions Unides. La projecció
s’acompanya d’un debat posterior. Organitzat per Farmacèutics Mundi. Tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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