Agenda

Dimecres, 30 de novembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a Barcelona en la reunió de les sis
principals ciutats de la regió metropolitana per tractar sobre la nova llei de mesures
de protecció del dret a l’habitatge. A la trobada hi assistiran les alcaldesses i alcaldes
de Barcelona, Ada Colau; l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; Badalona, Dolors
Sabater; Terrassa, Jordi Ballart; Sabadell, Juli Fernàndez; i Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlón. La trobada se celebra coincidint amb la tramitació final de la
Llei. Posteriorment, a les 12.30 h, les alcaldesses i alcaldes atendran els mitjans de
comunicació al Saló de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona (accés per Edifici
Novíssím, plaça de Sant Miquel). L’acte es podrà seguir en directe en aquest enllaç:
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/29/reunio-de-les-principals-ciutatsde-la-regio-metropolitana-per-tractar-sobre-la-nova-llei-de-lhabitatge-2/

A les 15.45 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Capacitats
Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; de representants de la Coordinadora Capaç;
i de representants de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord; es reunirà amb la
consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, per parlar, entre altres
temes, del Projecte de la nova Residència, Centre d’Atenció Diürna i Respir i del
Projecte de la Residència per a la Gent Gran i Centre de Dia al barri de Sant Pere
Nord. La reunió tindrà lloc al Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n,
Barcelona).
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A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, que farà la benvinguda institucional, presidirà i clourà l’acte de
celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. L’acte comptarà amb la
conferència “Ciutat, educació i bon govern”, a càrrec de Joan Manuel del Pozo,
professor de filosofia i Síndic de la Universitat de Girona, i exconseller d’Educació i
Universitats. Membres de de la Xarxa d’Entitats Terrassa Educa també llegiran el
Manifest per al Dia Internacional de la Ciutat Educadora i hi haurà una actuació de
cloenda a càrrec de músics de l’Associació Músics de Jazz de Terrassa (Mujazzt).
L’acte tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de Gaudí, 15).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la taula rodona
“Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de gènere a les empreses. Bones
pràctiques”, a càrrec d’Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO Vallès
Occidental – Catalunya Central, i de Josep Santcristòfol, secretari general de la UGT
al Vallès Occidental. L’acte, dins del programa d’actes al voltant del Dia Internacional
contra la Violència vers les Dones, tindrà lloc a la sala d’actes de CCOO de Terrassa
(c/ de la Unió, 23).
A les 16.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’Assemblea Plenària de
la Xarxa d’Entitats TerrassaEduca, que tindrà lloc a la Sala Maria Plans de l’Institut
del Teatre (c/ de Gaudí, s/n).
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 a aquelles persones que
es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia.
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 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 constituir-se 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, escala B, 1a planta).
A 9.30 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Jornada de formació: “La violència
filioparental: un recorregut i tractament des d’una perspectiva judicial”. La jornada
inclou la conferència marc “Un punt de vista judicial del llarg procés que segueixen
les famílies en casos de violència filio-parental”, a càrrec de Mariano David García
Esteban, jutge especialista en menors i dels jutjats penals i d’execució penal. També
comptarà amb una taula rodona amb el següents punts: “La intervenció dels equips
tècnics de Fiscalia de Menors en els casos de violència filio-parental”, a càrrec de
Maria José Bartrina, coordinadora del Servei de Medicació i Assessorament Tècnic
de Barcelona (SMAT); “La violència filio-parental: un abordatge des de les mesures
no privatives de llibertat”, a càrrec d’Antonio Cano, psicòleg de Medi Obert de
Justícia Juvenil a l’equip de Terrassa (EMO3); i “El treball específic en les mesures
privatives de llibertat de la violència filio-parental”, a càrrec de Mireia Pérez,
psicòloga al Centre de Menors Can Llupia. La cloenda anirà a càrrec d’Aranzazu
Herrador, psicòloga forense i presidenta de l’Asociación Raíces, que presentarà les
“Propostes de treball preventiu com a alternativa prèvia al procés judicial”. L’acte,
organitzat per l’Asociación Raíces, amb la col·laboració de Foment de Terrassa i del
Servei de Polítiques de Gènere, forma part del programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones. Tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “Jardí de contes”.
Taller de jardineria i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al
pati interior de la biblioteca, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
persones grans participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents
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productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa
ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
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 del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60. La tardor també és
diversa. Xerrada: “Del menyspreu al respecte: crònica d’un trajecte inacabat”, a
càrrec de Josep Maria Mesquida, professor de Treball Social a la Universitat de
Barcelona. Mesquida presentarà dades del seu darrer estudi, que radiografia el
col·lectiu LGTB a partir d’entrevistes a 245 persones de més de 50 anys de l’àrea de
Barcelona, a les quals s’ha preguntat per qüestions que van des de la salut i
l’autonomia fins a les atencions i la violència. Acte emmarcat en el Pacte per la
Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de gènere de Terrassa. Tindrà lloc al Servei
de Promoció de la Gent Gran (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 18 h:
“Ciutats per la vida. Ciutats contra la pena de mort”: La façana de l’Ajuntament de
Terrassa s’il·luminarà de color violeta, a proposta de la Junta de Portaveus, dins de
la Quinzena dels Drets Humans, per adherir-se a la campanya mundial “Ciutats per
la vida. Ciutats contra la pena de mort”, en record de la primera abolició de la pena
capital al Gran Ducat de Toscana el 1786. Enguany, més de 2.000 ciutats d’arreu del
món s’adhereixen a aquesta iniciativa de la Comunitat de Sant Egidi que arriba a la
15a edició i se celebrarà poc abans de la votació de la Moratòria universal de les
execucions a l’Assemblea General de l’ONU. La comunitat de Sant Egidi és una
organització laica de l'Església Catòlica creada a Roma el 1968 i amb delegacions a
més de 70 països del món, entre ells a Catalunya, que promou l'ecumenisme i el
diàleg.
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Una mica perdut”, a càrrec de Sandra Rossi. Activitat adreçada a
famílies d’un a tres anys. Cal estar inscrit al projecte Nascuts per llegir. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: “Vols participar en un voluntariat
Europeu?”, a càrrec de l’entitat Víbria Intercultural. Tindrà lloc a la Baumann Oficina
Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
La Descomunal en Ruta: Taller: “De poesia a Collage”, a càrrec d’Imanol Buisán.
Taller que consistirà en fer un collage a partir d’una poesia o a l’inrevés. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Informàtica a mida: “App’s Biblioteques XBM”, a càrrec
de Bernat Ligero. Sessió de formació per aprendre a utilitzar l’aplicació del carnet de
biblioteques i l’e-biblio. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell intermedi: “Dr. Jekyll and Mr.
Hyde” de Robert Louis Stevenson, a càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

