Agenda

Dijous, 9 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, signarà, amb Francesc Elías, president de
PIMEC del Vallès Occidental, el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i la patronal PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya). L’objectiu
d’aquest conveni és el de promoure accions de millora en el desenvolupament de les
petites i mitjanes empreses i persones autònomes del municipi a través d’actuacions
conjuntes que reverteixin en la generació d’activitat econòmica i ocupació en l’àmbit
municipal. L’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16), comptarà també amb la presència del tinent d’alcalde
de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lliurarà els nous Premis Muncunill a la Innovació,
atorgats per l’Ajuntament de Terrassa. Els premis compten amb dues categories: el
Premi al Millor Innovador o Innovadora de l’any en l’àmbit local, i el Premi al Millor
Innovador/a en el sector empresarial d’àmbit estatal, a més d’un Premi Honorífic que
s’atorgarà al director català de cinema Juan Antonio Bayona, en reconeixement de la
seva trajectòria i contribució com a exemple d’innovació dins el món del cinema i les
arts audiovisuals. Aquest guardó serà recollit pel seu germà, Carlos Bayona, ja que
Juan Antonio Bayona es troba rodant a la ciutat de Londres. L’acte de lliurament dels
premis tindrà dues parts. Primer, una conferència marc a càrrec de Xevi Verdaguer,
psiconeuroimmunòleg, posturòleg i fisioterapeuta, que parlarà de la vinculació de la
salut emocional i l’alimentació. A continuació, es procedirà al lliurament dels Premis
Muncunill a la Innovació. Cada premi està dotat amb una escultura d’Anna Taratiel,
símbol distintiu del guardó. Clouran l’acte el conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Josep Rull, i l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L’acte
tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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Atès que l’aforament serà limitat, preguem que els mitjans interessats en cobrir l’acte
confirmin la seva assistència al Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa
trucant al telèfon 93 739 70 05 o via correu electrònic a premsa@terrassa.cat. D’altra
banda, podreu seguir en directe l’acte de lliurament dels Premis Muncunill a través
del web municipal (www.terrassa.cat).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà al cicle de
xerrades i tallers “Paga menys i viu millor. Desmuntant les factures de gas i
d’electricitat”, tallers per conèixer, entendre i saber interpretar les factures de llum i
gas, a càrrec de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció
Eficiència Energètica. El taller tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
donarà la benvinguda a l’alumnat i professorat assistent a la conferència – col·loqui
“Do you feel European? Rights and benefits of living in the EU”, a càrrec d’Adrià
Calvet, professor de Dret Internacional Públic i Dret de la UE a la Universitat Rovira i
Virgili, consultor en polítiques europees amb experiència professional a la Comissió
Europea i la Diputació de Barcelona, llicenciat en Dret per la Universitat Rovira i
Virgili, màster en Polítiques Europees de cooperació internacional per la Universitat
Autònoma de Barcelona i màster en Estudis europeus per la Universitat Robert
Schuman d'Estrasburg. Aquesta conferència col·loqui s’inscriu en les activitats que,
al llarg d’aquesta setmana, s’han programat per als i les alumnes participants en la
trobada d’intercanvi d’experiències del projecte Erasmus+ “The voice of Young
Europe”, en el que participen alumnes dels centres educatius West Lothian College
de Livingstone (Escòcia), Colegiul National Nicu Gane de Falticeni (Romania),
Gregor-Mendel-Gymnasiu d’Amberg (Alemanya), i Escola El Cim de Terrassa. En
aquest projecte es treballa el tema de la ciutadania europea a través del debat, com
a eina per arribar a l’acord i com a argumentació de les pròpies idees. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Autoconeixement”. En aquest espai
de coneixement s’obre un temps de reflexió per prendre consciencia d’aspectes
importants de cara a la recerca de feina i que, sovint, són obviats. Es pretén explorar
sobre la persona, des de la vessant més introspectiva i valorar què ens agrada, com
son, com ens valorem, perquè servim, quines coses sabem fer i en quines tenim
més dificultats, com ens relacionem amb els altres i amb l’entorn i com reaccionem
davant de les diferents situacions de la vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L’inici del camí”. Inici
del camí de l’orientació professional, on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme, des del Servei d’Ocupació, per tal que es puguin triar aquelles
que més interessin segons la situació o interessos de cada persona. Tindrà lloc a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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). Grup de conversa per
començar a parlar el català. Adreçat a persones adultes que es volen iniciar en
parlar català. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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
l’associació 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).
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A les 17.30 h:
Nascuts per Llegir: “Samfaina de contes”, a càrrec d’Explica’m un Conte. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell: “Memòria del buit” de Marcello Fois, a
càrrec d’Andreu Vallet. Espai per millorar les habilitats lectores mitjançant textos
adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: XXX Cicle de Concerts del Conservatori
de Terrassa. Concert: “El Manuscrit”, una misteriosa guitarrista terrassenca del
Modernisme?. A càrrec de professors i estudiants del Departament de Guitarra de
l’Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa. Amb Santi Figueras i Raül
Cañizar, Rafa Tornay com a directors i coordiandors del concert. Tindrà lloc a
l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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