Agenda

Dimecres, 24 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Comerç, Amadeu
Aguado, es reunirà amb la nova Junta Directiva de Comerç Terrassa Centre,
encapçalada pel president júnior de l’entitat, Xavi Linares, i la presidenta sènior,
Maria Costa. La nova Junta es presentarà a l’alcalde i li parlarà dels seus projectes
de futur. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de Portaveus dels Grups Municipals; presidirà l’acte de recepció de l’equip d’hoquei
herba de l’Atlètic de Terrassa Hockey Club, que el passat 14 de maig es va
proclamar campió de la Lliga de Divisió d’Honor Masculina “A”. L’acte tindrà lloc al
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la presentació del llibre “Elegia
d’Atenes”, de Joan Rovira, juntament amb Jordi F. Fernández, en nom d’Amics de
les Arts i Joventuts Musicals; de l’editora Eulàlia Pagès; i del professor del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i
membre del Jurat del XIII Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia, Jaume
Aulet. “Elegia d’Atenes” ha estat l’obra guanyadora del XIII Premi Ciutat de Terrassa
Agustí Bartra de Poesia (2016), convocat per l’Ajuntament de Terrassa i Amics de
les Arts i Joventuts Musicals. A l’acte, que tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/
de la Font Vella, 29), també assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 i a les 16 h:
La regidora d’Educació Rosa Maria Ribera, dirigirà la cantata “La Sol té un do”,
basada en l’obra de Miquel Desclot, amb música d’Antoni Miralpeix. La cantata, que
s’interpretarà al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2) els dies 24, 25 i 26 de maig, és
el fruit del treball de divuit escoles de la ciutat, tres més que l’any anterior, al llarg de
tot el curs. Hi participaran, durant els tres dies, i per setè any consecutiu de la mà del
Servei d’Educació municipal, un total de 1.070 alumnes. La Clàudia Sol narra les
peripècies de la senyoreta Clàudia, una mestra substituta que té un do quasi màgic:
sap fer reconèixer la pròpia personalitat dels seus alumnes.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la xerrada –
col·loqui: “La riera, passat present i futur”, organitzada per la Comissió de la Riera de
les Arenes en col·laboració amb l’Associació de Veïns d’Ègara i de l’entitat Niños
desaparecidos riada 1962. L’acte tindrà lloc a la seu de l’Associació de Veïns
d’Ègara (pl. de la Immaculada, 4).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei de Ciutadania i Foment de Terrassa: Mercat de Treball:
col·laboració amb el Servei de Primera Acollida. Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0: Xarxes
Professionals. Eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat
per a aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar
els canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte
en la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en que ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. . Tindrà lloc a l’Edifici
Foment (ctra. de Martorell, 95).
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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
societats limitades, o societats limitades de nova empresa, o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) per iniciar una
activitat econòmica. En els tallers es trobarà la informació necessària prèvia per a la
constitució de l'empresa en el Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a. Tindrà lloc a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activa el + 60: Jardí de contes: taller de jardineria i horticultura. L'objectiu és la
creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i
alguns productes de l'hort, al pati interior de la biblioteca, i proporcionar nocions de
jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es realitza amb el suport
d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al
jardí per part d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i
els hi ensenya els diferents productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca
dins del projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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: Presentació del llibre: “Refugiada. L’odissea d’una
família”, de Tessa Julià i Anna Gordillo. A càrrec de Tessa Julià. Dins del cicle
Trobades a la Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Laboratori de creativitat (I+D): Pim, Pam, Pomelo!”. Taller
familiar per fomentar la lectura compartida i la creativitat. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: L’hora del conte: “Barrim Barram, contes que vénen i van”. A
càrrec de Miqui Giménez. Per a infants a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en anglès. Nivell avançat “Choose your book”. A
càrrec de Raúl Reyes. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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