Agenda

Divendres, 2 de desembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç, Amadeu Aguado, presentarà
el catàleg d’activitats i propostes de la campanya nadalenca dels eixos comercials
de la ciutat. A la roda de premsa també intervindran representants dels diferents
eixos comercials terrassencs i es projectarà el vídeo “Terrassa fa Nadal”, produït per
la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la plaça Vella
(al costat de la tarima).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Joventut i Lleure
Infantil, Noel Duque; i del regidor de Cultura, Jordi Flores; es reunirà amb una
delegació de la Junta Directiva del Consell de Joves de Terrassa encapçalada per la
seva presidenta, Patri Reche, que li comentaran temes relatius a l’organització d’El
Jove de la Festa Major de Terrassa 2017. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora del Districte 1,
Meritxell Lluís; i del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de l’Associació
de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere encapçalada pel president de l’entitat veïnal,
Jaume Rosset, per parlar de diversos projectes de l’Associació i d’interès per al barri.
La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, rebrà una delegació de la Junta Directiva de l’associació El sueño de Aarón,
nascuda per aconseguir finançament per a la investigació de l’Atrofia Muscular
Espinal (AME), malaltia minoritària neuromuscular hereditària de caràcter genètic
que pateix l’Aarón, nen terrassenc de set anys afectat d’AME de Tipus II. La
delegació estarà encapçalada pel president de l’associació, Antoni Merino, que li
presentarà a l’alcalde un acte solidari que l’entitat prepara per al dia 17 de
desembre. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla; i del regidor de Comunicació, Jordi Flores; assistirà a l’acte de presentació
del llibre “La vida como reto”, de Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès, i del
documental “La lluita d’Arnau”, del realitzador Albert Barceló, organitzat per les
associacions La Lluita TEAM Juntos contra el cáncer infantil i Todos contra la
histiocitosis amb la finalitat de recaptar fons per a la investigació de la histiocitosi i
del càncer infantil. L’acte tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
Posteriorment, a les 21.30 h, hi haurà un refrigeri a la planta baixa de l’Ajuntament
on Sergi Mingote signarà el seu llibre (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 14 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de presentació del
Calendari Solidari, a benefici d’un projecte d’investigació de l’autisme del Servei de
Pediatria de l’Hospital de Terrassa del Consorci Sanitari de Terrassa, impulsat per
l’Escola Bressol Municipal Tabalet i l’Escola Municipal d’Educació Especial El Pi, en
el que hi participen la Policia Municipal de Terrassa, Bombers de Terrassa, Bombers
de Viladecavalls, el Consorci Sanitari de Terrassa, l’Institut del Teatre, la Colla
Castellera Minyons de Terrassa, i l’empresa de transport sanitari Falck VL. A la
presentació també hi participaran la directora de l’Escola Bressol Municipal Tabalet,
la cap d’Escoles Bressol Municipals, Mercè Fontanè, Conxita Navarro; i el cap del
Servei de Pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa, Abel Martínez. L’acte, que
tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n), també comptarà amb
la presència de membres de totes les entitats participants.
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A les 18 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, participarà en el Lliurament
dels premis del IV Concurs de relats curts contra la violència masclista. L’acte, dins
del programa d’actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les
Dones, tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). El
Concurs de relats curts contra la violència masclista està impulsat pel Servei de
Polítiques de Gènere amb la col·laboració d’Ediciones Hades i la BCT.
A les 18.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de Tons i Sons Júnior, dirigit
per Geni Ferreiro, Genís Sobrado i Carles Massó, que tindrà lloc a l’Atri de
l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16) dins del cicle Sons del Nadal.
A les 21 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la representació de l’òpera
“Carmen” a càrrec del’Oh!rquestra (orquestra d’exalumnes del Conservatori de
Terrassa), dirigida per Jordi Montoliu; el Cor d’Amics de l’Òpera i la Sarsuela de
Terrassa (AOIST), dirigida per Joan Manau; el Cor de Veus Blanques del
Conservatori de Terrassa, dirigida per Miquel Garcia; i el Cos de Dansa, cantaor i
guitarrista de la Casa Priego de Córdoba. Dintre del Cicle Terrassa Lírica de la
Temporada de Música a l’Auditori Municipal, tindrà lloc a l’Auditori Municipal de
Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
ALTRES ACTIVITATS
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).
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 10.30 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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell avançat, 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 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura 1416, a càrrec de d’Isabel Pau. Activitat
adreçada a joves de dotze a setze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Debat sobre el servei públic de l’aigua a Terrassa: Conferència: “Gobernanza del
Agua: modelos público y privado”, a càrrec del catedràtic d’Estructura Econòmica
Ramón Tamames i de l’enginyer de Camins i pioner en l’enginyeria ambiental a
Espanya Ramiro Aurín. Organitzada per Ciutadans de Terrassa. Tindrà lloc al Vapor
Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114). Trobareu més informació a la pàgina
web: http://governobert.terrassa.cat/aigua.
A les 18 h:
L’hora del conte: “En Bum i el tresor del pirata”, a càrrec de la Companyia Homenots.
Activitat adreçada a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa – BCT (pg. de les Lletres, 1).
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A les 20 h:
3er Circuit de Música Moderna: “Black is back” (R&B/Pop/Soul), a càrrec de Pau
Gurpegui, “cajón”, guitarra, baix i veu, Aurora Coca, veu i Berta Massot, teclats i veu.
Hi col·labora l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire. Tindrà lloc al Casal Cívic del
Pla del Bonaire (c/ Sabadell, 4).
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