Agenda

Dijous, 1 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE

A les 8 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple extraordinari municipal que se
celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416). En aquest Ple es sotmetran a aprovació l’Acord de desestimació del recurs de
reposició contra l’acord d’inici d’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació
del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua a
Terrassa atorgat l’any 1941, i de pròrroga forçosa per garantia de la continuïtat de la
prestació del servei; i l’Acord definitiu relatiu als béns que han de revertir a la
finalització del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d’Aigües de Terrassa
SA el 10 de desembre de 1941 per l’acabament del termini de 75 anys.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple
extraordinari de la Diputació de Barcelona per a l’aprovació inicial del pressupost de
l’exercici 2017. El Ple se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de Catalunya,
126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en qualitat de
diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, participarà en l’acte d’il·luminació de vermell de la façana de l’Ajuntament
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(Raval de Montserrat, 14-16) en commemoració del Dia mundial de la lluita contra la
Sida.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, farà la ponència
“Polítiques d’habitatge des de l’administració local: l’experiència de l’Ajuntament de
Terrassa”, dins de la Jornada participativa per elaborar el II Pla Local d’Inclusió i
Cohesió Social de Cambrils. L’acte tindrà lloc al Centre de Formació l’Estudi (av. de
l’Horta de Santa Maria, 14, Cambrils).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, donarà la benvinguda institucional de l’Acte de
graduació d’estudiants del curs 2015-2016 del Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia (CITM), juntament amb el vicerector d’Estudiants de la UPC, Sisco
Vallverdú, i amb el director del CITM, Magí Lluch-Ariet. L’acte tindrà lloc al Vapor
Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de
l’Ajuntament de Terrassa, Miquel Sàmper, acompanyat del president de la Cambra
de Comerç i Indústria de Terrassa, Marià Galí, que donarà la benvinguda a l’acte,
presentarà el Pla de desenvolupament Industrial de la ciutat i el seu full de ruta.
L’acte comptarà amb la intervenció de la directora general d'Indústria i consellera
delegada d'Acció de la Generalitat de Catalunya, Núria Betriu, que oferirà una
conferència marc sobre el Pacte Nacional per a la Indústria. L’acte tindrà lloc a la
sala d’actes de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (c/ de Blasco
de Garay, 29-49).
A les 18.30 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
assistirà a la celebració del Dia Internacional del Voluntariat, que tindrà lloc al
Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès (Claustre del Monestir de Sant Cugat,
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s/n, davant de la pl. de l’Om). L’acte està organitzat pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina del Voluntariat de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que celebra el seu 5è aniversari. L’acte
comptarà amb la presència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies,
Dolors Bassa i de l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa. Durant
l’acte es lliurarà el Premi Voluntariat 2016 a la Fundació Privada Comtal.
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la recepció que es farà a l’Equip de
Divisió d’Honor Femení del CD Terrassa Hockey guanyador del Campionat de
Catalunya d’Hoquei Herba. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del CD Terrassa
Hockey a les Pedritxes (ctra. de Terrassa a Talamanca, km 5,6).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició
individual de l’artista Rosa Torres. El crític d’art Francesc Miralles presentarà l’obra
d’aquesta pintora valenciana. L’exposició, organitzada per la Galeria Espai G d’Art,
es podrà veure de l’1 al 26 de desembre a l’Espai La Galeria del Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició
“Geografies”, segona del cicle “Look Up at the Sky”, centrat en la fotografia
contemporània a través d’un dels seus principals mitjans de materialització: el
fotollibre. L’exposició es podrà veure a l’EspaiDos de la Sala Muncunill fins al 22 de
gener de 2017.

ALTRES ACTIVITATS

Al llarg del dia:
Activitats del Dia Mundial de la Sida: Estands informatius i distribució de preservatius
a diferents punts de la ciutat. Tindrà lloc als Centres d’Atenció Primària de
MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, als Instituts, Biblioteques
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municipals, Centres Cívics, la plaça del Raval de Montserrat, Associacions ALBA,
AIDE, i LGTB, als Mercats i a d’altres derveis de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 9 h:
III Jornades sobre Govern Obert “Open Government Terrassa”: Demà dijous a les 9h
tindrà lloc l’obertura de les III Jornades sobre Govern Obert “Open Government
Terrassa”, sobre transparència organitzades per l’Ajuntament de Terrassa. Al llarg
del matí, se succeiran les ponències i taules rodones, que enguany se centraran
sobre el canvi de paradigma, tant en la gestió de les administracions públiques com
en la relació entra la ciutadania i les institucions, que suposa la transparència, més
enllà dels estàndards que fixa la Llei de Transparència catalana. Les Jornades
abordaran de quina manera la normativa sobre transparència pot afectar els governs
locals i oferirà algunes iniciatives no institucionals que desenvolupen diversos
aspectes de transparència i govern obert. Les Jornades tindran lloc al Vapor
Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Xarxes Professionals Eines 2.0”.
Espai 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 (ctra. de Martorell, 95).
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h:
Activitats del Dia Mundial de la Sida: Prova ràpida de detecció del VIH (gratuïta i
confidencial), a càrrec de Consorci Sanitari de Terrassa i de l’associació AIDE.
Tindrà lloc al CAP Nord (pg. del 25 de setembre, s/n).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”: Espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió informativa d’orientació professional on es donen a conèixer les diferents
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actuacions que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que es puguin
triar aquelles que més s’adeqüin a les situacions o interessos de les persones que
cerquen feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12.45 h:
Activitats del Dia Mundial de la Sida: Performance VIH/SIDA, a càrrec de
l’Associació Actuavallès. Tindrà lloc a la UPC de Terrassa.
A les 15.30 h:
Activitats del Servei de Polítiques de Gènere: Programa d’actes al voltant del Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones. Taller: “Micromasclismes”, a càrrec
de Vanessa Gaibar i Susana Herzog, tècniques del Servei de Polítiques de Gènere
de l’Ajuntament de Terrassa. Taller adreçat a l’alumnat del primer curs d’Integració
Social, i amb la col·laboració de l’Institut Montserrat Roig. Tindrà lloc a l’Institut
Montserrat Roig (c/ de Cervantes, 46).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert: visita comentada gratuïta a “Teixits artístichs. Retrats singulars”. Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. En aquests
moments, a l’Espai Zero es pot visitar “NOU UNIVERS: descobrint altres
possibilitats” de l’artista local Irene Pérez Gil i al primer pis trobarem l’exposició
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”. A la segona planta teniu la mostra “Teixits
artístichs, retrats singulars” amb més de noranta teixits artístics fets amb teler
jacquard, amb la possibilitat de fer-la acompanyada per una tècnica del Museu. Els
comentaris seran traduïts per una intèrpret en llengua de signes catalana, fent que la
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visita sigui accessible al col·lectiu de persones sordes. Tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 17 h:
Activitats del Dia Mundial de la Sida: Performance VIH/SIDA, a càrrec de
l’Associació Actuavallès. Tindrà lloc al Raval de Montserrat.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’Advent”, a càrrec del
personal de la BD2. Activitat adreçada a infants de quatre a tretze anys. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’Advent”, a càrrec del
personal de la BD6. Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 4 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’Advent”, a càrrec del
personal de la BD3. Activitat adreçada a infants fins a 9 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Calendari d’Advent”, a càrrec del
personal de la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat: “Papallones a la panxa”, a
càrrec del personal de la BD6. Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de
quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: “Club de lectura”, a càrrec de Pilar Parras. Club de lectura per a
adults que convida a conèixer els clàssics des de la perspectiva personal dels
participants, propiciant el diàleg i l’argumentació. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats del Dia Mundial de la Sida: “Improshow Aids Day”. El millor humor
improvisat, a càrrec de Planeta Impro. Organitzat pel Servei de Salut de l’Ajuntament
de Terrassa. Amb la participació del Consorci Sanitari de Terrassa, MútuaTerrassa,
Actuavallès, Associació d’Intervenció en Drogodependències d’Ègara (AIDE),
Associació Alba d’ajuda i tractament de les addiccions i LGTB. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (c/ de Miquel Vives, 2).
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