Agenda

Dimarts, 6 de juny

AGENDA
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, acompanyat del president de Hockey per Terrassa,
Francesc Salvatella, oferirà una roda de premsa de presentació dels actes del 25è
aniversari dels Jocs Olímpics a Terrassa, que tindran lloc el proper 10 de juny a
l’Estadi Federatiu de Terrassa. La roda de premsa, que tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa, està convocada per la Comissió dels actes dels
25 anys dels Jocs Olímpics a Terrassa, de la que formen part l’Ajuntament i Hockey
per Terrassa. El proper 10 de juny se celebrarà l’acte central de la commemoració
del 25è aniversari de la subseu olímpica de Terrassa. Per recordar els Jocs Olímpics
de Barcelona ’92 s’han preparat durant tot el dia un seguit d’activitats a l’Estadi
Federatiu, camp que va ser l’escenari de diversos partits de la competició de hockey
en la cita olímpica del 1992. Entre d'altres activitats, hi haurà partits de les seleccions
espanyoles absolutes d’hoquei i homenatges als esportistes olímpics.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, presidirà la Taula de
Residus del Consell Municipal de Medi Ambient que tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 19.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà al Sopar de lliurament de la 30a edició dels Premis Pimes 2017,
organitzat per la patronal PIMEC. La patronal lliurarà els seus premis anuals a les
pimes i entitats catalanes que durant el 2016 han destacat en diferents àmbits,
superant l’actual situació econòmica i incrementant la seva competitivitat. L’acte
tindrà lloc al Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, 5-7, Barcelona).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: “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 l’edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Lectura per a tothom”. L'activitat "Lectura
per a tothom" pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels textos amb
les persones vinculades al Club Social Ègara que pateixen una malaltia mental. Atès
que un dels objectius del Centre de Salut és afavorir la relació dels assistents amb i
en la comunitat, està obert a totes les persones interessades en treballar i gaudir de
la lectura. A càrrec del Club Social Ègara. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 10 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Itinerari per conèixer l’Anella Verda de Terrassa:
“Plans de Ca n’Amat – Torrent de Gaià – Serra de les Aimerigues”. El lloc de trobada
serà al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de Can Bonvilar,
40).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de CAL i
Veu Pròpia. 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 (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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A les 16 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: “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 l’edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de CAL i
Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
9è Cicle Sons Clàssics: “Dels clàssics fins al jazz, amb Dani Garcia, al piano, i Paco
Rodríguez, a la trompa. En aquesta ocasió també hi participaran alumnes del
projecte UIUI (Un infant un instrument). Aquest projecte consisteix en facilitar l’accés
a l’estudi individualitzat de diferents instruments musicals a alumnes de primària de
la nostra ciutat amb dificultat per accedir a una educació musical. Es programa es
desenvolupa a l’Escola Agustí Bartra i està impulsat des de l’Escola Municipal de
Música – Conservatori de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Presentació del Programa d’Horts Urbans. A càrrec
de l’Associació de Veïns La Cogullada. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
L’hora del conte: A càrrec d’Òscar Blanco. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Xerrada: “Alimentació bioecològica i d’aprofitament”.
A càrrec de Candy Guerrero, tècnica de Gent Gran de Creu Roja. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Sessió del club de lectura de la Biblioteca del Districte 5 (c/
Jocs Olímpics, 7), dedicada al llibre “Sí”, de Thomas Bernhard. A càrrec de Xavier
Serrahima.
A les 18 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Taller de fer sabó amb oli de cuina. Tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
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