Agenda

Dijous, 18 de maig

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, Amadeu Aguado; de portaveus de Grups
Municipals i de membres de la Corporació Local; participarà en l’acte de celebració
del 25è aniversari de l’Hotel Don Cándido, que se celebrarà al mateix Hotel
(rambleta del Pare Alegre, 98). A l’acte també intervindrà el conseller d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de la Fundació Arxiu
Tobella, encapçalada per la nova presidenta, Isabel Marquès, que es presentarà a
l’alcalde i li parlarà dels projectes de futur de la nova Junta i de l’entitat. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, es reunirà amb una delegació de la Comunitat
Musulmana de Terrassa, encapçalada pel seu president, Mustapha Ben El Fassi, per
tractar temes d’interès per a la Comunitat. 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 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà en l’acte de cloenda i en el lliurament de diplomes a l’alumnat
participant en la 17a edició del programa Tastets d’Oficis. Aquest projecte
d'orientació, impulsat pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa en
coordinació amb els instituts de la ciutat, s’adreça a alumnes de 4t d'ESO que
presenten dificultats per adquirir les competències pròpies de l'etapa educativa. El
perfil d'aquest alumnat requereix estratègies d'intervenció específiques que
garanteixin l'adquisició de les competències bàsiques i que facilitin el coneixement
del mercat laboral i de les professions mitjançant estades en empreses. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, visitarà l’exposició “600 anys del Poble
Gitano a Catalunya. Un poble dins d’un país”, que es podrà veure al Casal Cívic
Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c/ de Salamanca, 35), del 16 al 22 de maig.
L’exposició està organitzada per la Conselleria de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, a iniciativa del Consell Assessor del Poble Gitano.
A les 13 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, rebrà 90 alumnes, de 14 i 15 anys,
participants en l’intercanvi entre l’Escola Mare de Déu del Carme i l’Engelska Skolan
d’Örebro (Suècia). L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la taula rodona sobre el 25è aniversari
dels JJOO BCN 92 “L’impacte dels Jocs Olímpics del 92 a Terrassa”. A la taula
rodona, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i Hockey Terrassa, hi participaran
el director del Diari de Terrassa, Pedro Millán; el coordinador cultural de la Subseu
Olímpica a Barcelona 92, Miquel Solé; l’alcalde de Terrassa al 1992, Manuel Royes;
i el gerent d’Urbanisme a Barcelona 92, Pere Montaña. L’acte tindrà lloc a l’Auditori
BBVA (rbla. d’Ègara, 350).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Màrqueting
personal”. En l'espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció
que realitzem, de les nostres competències personals i les nostres potencialitats.
Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Tallers d’Economia
Col·laborativa: “Factors clau per crear una plataforma col·laborativa”. Taller per
aprendre, mitjançant casos d'èxit i exemples de bones pràctiques d'economia
col·laborativa, quins passos has de seguir com a emprenedor/a per a crear un
projecte empresarial o social amb els elements de plataforma col·laborativa. En el
taller es farà el recorregut dels quatre blocs bàsics: idea, plataforma, confiança i
comunitat i s’analitzarà quins són els elements a tenir en compte en cada bloc. Taller
per conèixer què és l’Economia Col·laborativa. Tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A las 10 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60. Art a la ciutat:
visita guiada a l’exposició “TerraOasi”. Art i educació realitzat per quatre escoles i
quatre artistes de la ciutat. Tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 10 h:
Activitats del CDMT: Durant la Diada dels Museus, el Centre de Documentació i
Museu Tèxtil (CDMT), obre les seves portes per mostrar les seves exposicions
temporals i semipermanent. A partir d’aquesta data trobareu també exposada la
Joia del Museu 2017, un llibre en roba creat per l’artista terrassenca i darrera
conservadora del CDMT, Roser López Monsò (1973-2014). Al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
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 las 12 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60. Assajos oberts a
l’Auditori Municipal de Terrassa: “Postals a Enric Granados”, a càrrec de l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: Terrassa Street Art. Projecte que, utilitzant l’art
com a eina d’integració i cohesió social, fomenta en les persones participants la
vivència de participar en un espectacle. Tindra lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/
dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “Tots iguals, tots diferents”, a càrrec
d’Òscar Blanco. Activitat dirigida a infants d’entre 8 i 12 anys. Tindra lloc a la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada: “Ramadà: molt més que un temps de
dejú”, a càrrec de Ouafa El Haddad, tècnica de Convivència del Servei de Ciutadania
de l’Ajuntament de Terrassa. Dins del cicle Xerrades per a mares i pares. Tindra lloc
a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “Ivànov”, d’A. Txèkov. A càrrec de
Guillem-Jordi Graells. Tindra lloc a l’Institut del Teatre (ESTAE) - Centre del Vallès
(pl. Didó, 1).
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