Agenda

Divendres, 5 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la degana del Col·legi de Procuradors de
Terrassa, Maria Luisa Valero, signaran el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Terrassa i el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Terrassa per
ajudar les persones o famílies en situació de vulnerabilitat en una diligència de
llançament d’un procediment de desnonament o execució hipotecària. L’acte, al que
també assistirà la tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i
regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, i el regidor de Serveis
Socials, Noel Duque, tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
rebrà els atletes de la Unió Atlètica de Terrassa Xavi Bosch (campió d’Espanya en
pista coberta M-40 en la prova de 200 metres llisos i rècord d’Espanya al campionat
d’Espanya Màster disputat al Centro Deportivo Municipal de Gallur -Madrid-), i Maria
Casanova (campiona d’Espanya en pista coberta F-40 en la prova de 200 metres
llisos al campionat d’Espanya Màster disputat al Centro Deportivo Municipal de
Gallur -Madrid-). La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la colla del Drac de Terrassa, encapçalada pel seu president,
Francisco Salazar, que li parlarà dels projectes de futur de la colla. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, donarà la benvinguda institucional a les persones participants al Meeting
EMCCAT Grup 2017, organitzat per EMCCAT Grup (Empreses de Materials per a la
Construcció), que tindrà lloc al Recinte Firal de Terrassa (pg. del Vint-i-dos de Juliol,
265). El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor d’Urbanisme i Obres
Públiques, Marc Armengol, també visitarà el Meeting EMCCAT Grup 2017 al llarg del
migdia. En aquesta trobada del sector d’empreses de materials per a la construcció,
en format de fira, hi participaran més de 50 marques líders tant d’àmbit nacional com
internacional.
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, oferirà una
roda de premsa per informar de la proposta d’aprovació de l’informe favorable a la
Ponència de valors total dels béns immobles urbans del municipi de Terrassa,
elaborada per la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya; i dels tipus
impositius i bonificacions de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2018, que
s’elevaran a Ple en una sessió extraordinària prevista per a la setmana vinent. La
roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició fotogràfica “10 anys de Concurs de
la Fira Modernista de Terrassa”, organitzada per Fotoclub Terrassa, amb el suport
de l’Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de Ca n’Aurell Comerç i Serveis,
Abacus Cooperativa i Centre Digital Unió. L’exposició es podrà veure a la sala Espai
Fotoclub del Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). En aquest acte, també es
farà el lliurament dels premis del X Concurs de Fotografia de la Fira Modernista de
Terrassa i es farà la presentació de l’XI Concurs de Fotografia de la Fira Modernista
de Terrassa 2017. Aquesta exposició es una mostra dels 10 anys del concurs de
fotografia de la Fira Modernista de Terrassa, amb les fotografies premiades al X
concurs de fotografia, i una selecció de fotografies premiades a les anteriors
edicions. L’exposició obrirà els actes de la Fira Modernista de Terrassa 2017.
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A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà al Sopar de Gala del Meeting EMCCAT Grup 2017, organitzat per
EMCCAT Grup (Empreses de Materials per a la Construcció), que tindrà lloc a l’Hotel
Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98). Durant el sopar, es farà el lliurament
del 2n Premi a la Reforma atorgat per EMCCAT Grup.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de l’espectacle de
màgia “La gran ilusión”, a càrrec de El Mago Pop. L’espectacle es podrà veure al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
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: Taller de Scrabble en català, a càrrec de Joan Torra.
Activitat adreçada a joves de dotze a catorze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada per a mares i pares. Xerrada - Taller: “Com
ajudar als nostres fills a gestionar l’ús de les pantalles?”. Les xerrades - taller són per
a pares i mares, fills i filles, i per a totes les persones que estiguin interessades en el
tema. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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