Agenda

Dijous, 1 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 8.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb el president del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez. A la reunió, que tindrà lloc la seu
d’Alcaldia, Ballart i Giménez abordaran els temes que es preveu tractar a la propera
reunió del Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental, que tindrà lloc el 8 de juny.

A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania,
Meritxell Lluís, es reunirà amb una delegació de la Comunitat Musulmana de
Terrassa, encapçalada pel seu president, Mustapha Ben El Fassi. A la trobada, que
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia, es tractaran diversos temes d’interès per la comunitat.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Tot el matí:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà a l’assemblea general d’ACTE Espanya, que se celebrarà a Alcoi. L’ordre
del dia de la sessió inclou la presentació de la tasca duta a terme per la
vicepresidència per a Espanya durant el curs, els nous procediments de treball de
l’entitat i diverses propostes per elevar a l’Assemblea d’ACTE Europa.
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A les 18.15 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’arribada de la Torxa Olímpica dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 al Club Natació Terrassa (Av. Abat Marcet, s/n), dins dels
actes de commemoració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que
van tenir la Subseu Olímpica d’Hoquei a la ciutat de Terrassa.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, participarà a la taula rodona “Situació i perspectives socieconòmiques del
Vallès”, organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach. L’acte tindrà lloc a la seu de
l’entitat (c/Indústria, 18, Sabadell). Estan previstes també les intervencions del
director de la Fundació, Joan Brunet; la regidora de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Granollers, Andrea Canelo; i del regidor de Treball i Empresa de
l’Ajuntament de Sabadell, Eduard Navarro, (EUiA). El debat el moderarà el
coordinador de la secció d’economia de la fundació, Josep Milà.

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Vull emprendre, per on
començo?”. Sessió informativa, de dues hores de durada, dirigida a emprenedors i
emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d'iniciar
una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c / de Telers, 5,
passadís B, 2a planta).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Coneix els requisits
legals i fiscals de la venda en línia”. Taller adreçat a persones emprenedores
amb l'objectiu de conèixer les obligacions tributàries que s’han de complir quan una
pàgina web està en funcionament, per tal de facturar correctament les vendes en
línia. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís
B, 2n pis).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: Grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Aprèn informàtica: com fer un treball escolar”, a càrrec de Jordi
Gamundi i Paco Triviño. Activitat adreçada a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Tal com raja”, dels alumnes de
l’Institut Investigador Blanxart. Dins del cicle Terrassa llegeix. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Sessió informativa del Pressupost i Pla d’Acció Municipal: primera de les sis
sessions programades per informar la ciutadania sobre l’elaboració del pressupost i
el Pla d’Acció Municipal (PAM), en el marc del procés participatiu del PAM 2018.
Tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
A les 20.30 h:
9è Cicle Sons Clàssics: La veu del cos: alliberem tensions, alliberem la veu. A càrrec
de la soprano Teresa Vert. Taller de tècnica vocal que parteix de la presa de
consciència del propi cos per anar alliberant tensions i obrir pas a què la veu surti de
manera lliure i fàcil. S’ensenyarà alguna peça relacionada amb el tema del concert
del 10 de juny, al voltant de l’impressionisme, per poder-la cantar el dia del concert.
Tindrà lloc, de l’1 al 8 de juny, al Casal de la Gent Gran de Sant Pere Nord (rbla. de
Francesc Macià, 257).
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