Agenda

Divendres, 20 de gener
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, es reunirà amb candidats i candidates que
es van presentar per ocupar el càrrec de Síndic/a de Greuges de Terrassa i
escoltarà de primera mà les seves valoracions del procés de participació ciutadana
amb què van recollir els seus suports. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 4, Amadeu
Aguado, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns
del Roc Blanc, encapçalada per la seva presidenta, Conxita Pi; i amb una delegació
de la Junta Directiva de l’AMPA de l’Escola Ponent. A la reunió, que tindrà lloc al
local de l’AV del Roc Blanc (pl. del Roc Blanc, 44, local 11), es tractaran temes
d’interès per als veïns i les veïnes del barri i per a la comunitat educativa de l’Escola.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la 2a
Trobada d’Ajuntaments de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme “Mai Més”
que tindrà lloc a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98, Santa Coloma
de Gramanet). La trobada està convocada per l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramanet i l’Amical de Mauthausen. L’objectiu de la Xarxa de Memòria i Prevenció
del Feixisme “Mai Més” és el de sumar esforços amb l’Amical de Mauthausen per
avançar en la conservació de la memòria històrica i en la difusió dels valors de la
pau, la solidaritat i la prevenció del feixisme.
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A les 12 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera,
assistirà a l’Acte comarcal de tribut a Joan Oliver, Pere Quart, organitzat pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental coincidint amb el 30è aniversari de la mort del poeta.
L’acte, que comptarà amb la participació pel president de la Generalitat de
Catalunya, Carles Puigdemont, tindrà lloc al Marquet de les Roques (Sant Llorenç
Savall).
A les 13 h:
El regidor de Serveis Socials i Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a l’acte
de signatura del Conveni de col·laboració entre IKEA Ibérica i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta
col·laboració és la integració i promoció d’oportunitats a infants i adolescents en risc
d’exclusió social a les localitats on IKEA té els seus establiments, en col·laboració
amb els centres AEMA de l’Hospitalet de Llobregat, el centre Portal Nou de
Tarragona, el centre ISOM de Badalona i el Grup La Fàbrica de Can Tusell de
Terrassa. A la nostra localitat, IKEA ha col·laborat en l’equipament del centre obert
La Fàbrica de Can Tusell i impulsa tallers de jocs enfocats al desenvolupament
infantil, a banda de posar els i les adolescents propers a la majoria d’edat en
contacte amb el món laboral i acadèmic mitjançant un programa d’ocupabilitat basat
en la formació i la capacitació per a la inserció laboral. L’acte tindrà lloc al centre
obert Els Tres Tresors (c/ de Jacint Verdaguer, 38, l’Hospitalet de Llobregat).
A les 14 h:
El regidor d’Esport, Dani Nart, participarà com a convidat en la xerrada “L’esport a
Terrassa”, organitzada per Àgora Terrassa, que tindrà lloc al restaurant Nobadis (pg.
del Comte d’Ègara, 18).
A les 16.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’Acte de Graduació de la XIX
Promoció de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya – ESCAC,
apadrinat pel Conseller Delegat de Mediaset – Espanya, Paolo Vasile. L’acte tindrà
lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes,
585, Barcelona).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició “Joana
Biarnés: Pionera del fotoperiodisme. El rostre, l’instant, el lloc”, que es podrà veure
fins al 26 de març a la sala d’exposicions del Centre Cultural El Casino de Manresa
(pg. de Pere III, 27, Manresa). La mostra, organitzada per Terrassa Arts Visuals i
l'Ajuntament de Manresa, presenta un recull variat de fotografies fetes per la
fotoperiodista terrassenca Joana Biarnés entre els anys 60 i 70 del segle passat on
es plasmen rostres anònims i públics en llocs i instants sorgits de l'ull atent de
l'autora. "El rostre, l'instant i el lloc" és un projecte curatorial de Mónica Carabias
Álvaro i Francisco José Garcia Ramos, realitzat en el marc de la primera exposició
individual de "Joana Biarnés pionera del fotoperiodisme", amb una preselecció de
fotografies realitzada per Cristóbal Castro, i produïda per Terrassa Arts Visuals.
A les 20 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, i el regidor d’Esports, Dani Nart, participaran
en l’acte de cloenda de la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya que tindrà
lloc al Banc de Sang i Teixits (MútuaTerrassa, pl. del Doctor Robert, 5). Terrassa
acollirà l’acte de cloenda de la campanya d’enguany de la Marató 2.0 arreu de
Catalunya. L’acte també comptarà amb la participació del director del Banc de Sang i
Teixits, Enric Argelagués, i d’un donant habitual de Terrassa, Rafel Andreu, que
durant la Marató va fer la donació número 100. Durant l’acte s’actualitzarà
definitivament el marcador de la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya i es
farà balanç del resultat de la campanya, a banda de fer un agraïment a totes les
persones que hi han pres part.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió de selecció del projecte Singulars: “Curs
d’Aprofitament Forestal”. Selecció per al curs de formació destinada a joves de 20
fins a 29 anys amb graduat de l’ESO amb possibilitat de ser contractats i
contractades, un cop finalitzada la formació, per empreses del sector. Dintre del
programa Singulars, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Tindrà lloc al
Campus Professional de Vallparadís (c/ de Badalona 1).
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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 CAL i Veu Pròpia. Grups de conversa per parlar en català amb fluïdesa i
seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà lloc 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 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).
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