Agenda

Dimecres, 18 de gener

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat dels tinents d’alcalde i portaveus
dels Grups Municipals que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferirà una roda de premsa per presentar la proposta de
pressupostos municipals per al 2017, l’aprovació inicial dels quals s’elevarà al Ple
extraordinari del proper dijous 19 de gener. La presentació tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís,
assistirà a la Jornada “Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària” que tindrà
lloc a l’Espai Francesca Bonnemaison – La Cuina (c/ de Sant Pere Més Baix, 7,
Barcelona). La regidora participarà, a les 11 h, en la ponència conjunta “L’hora dels
municipis”, juntament amb representants municipals de 13 poblacions catalanes.
A les 9 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a la Jornada
“Pressupost en perspectiva de gènere”, adreçada a personal municipal, que tindrà
lloc a la sala polivalent de l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada, 596). L’Ajuntament de
Terrassa incorpora la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos
municipals per tal d’evitar el biaix per raó del gènere. Amb aquesta finalitat, el
consistori elabora propostes amb perspectiva de gènere, fent visible l’impacte
diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones, integrant els objectius
propis de la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos municipals.
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A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores; acompanyat de l’assessor sobre Cultura a les
ciutats sostenibles de la Comissió de Cultura de la xarxa Ciutats i Governs Locals
Units (CGLU), Jordi Baltà; i de la directora del Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Terrassa, Pietat Hernàndez; presentarà el document “Radar 1”, balanç de la primera
fase de Cultura 21, i l’inici de la segona fase d’aquest projecte. La roda de premsa
tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2). Terrassa
participa des de principis de l’any 2016 en el programa de l’Agenda 21 de la Cultura,
el primer document amb vocació mundial que aposta per establir les bases d’un
compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural. La
participació en aquest projecte, permet a l’Ajuntament de Terrassa treballar de forma
transversal amb els agents públics, privats i de la societat civil en l’àmbit de la
cultura, en el marc de la governança de la cultura, i conèixer de primera mà bones
pràctiques culturals d’altres ciutats d’Europa.
ALTRES ACTIVITATS
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 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:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprèn a fer servir l’APP de les biblioteques i l’eBiblio”, a
càrrec d’Omar Hsnaou Mayo. Sessió de formació per aprendre a utilitzar l’aplicació
del carnet de biblioteques i l’eBiblio, el servei de préstec de llibres electrònics.
Activitat adreçada a infants a partir de vuit anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A las 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.15 h:
L’Hora del conte: Hora del conte. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Eduquem les emocions en família”, a
càrrec de Romà Andreu Rifà. Dintre del cicle “Xerrades per a mares i pares”. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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