Agenda

Dimecres, 7 de juny

AGENDA
Del 6 al 8 de juny:
La regidora de Presidència i Relacions Europees i Internacionals, Rosa Maria
Ribera, visitarà Suïssa en una missió d’informació organitzada pel Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i la Diputació de Barcelona, amb el
suport del Consolat General de Suïssa a Barcelona i del Govern federal suís. La
regidora viatja amb una delegació d’alcaldes i representants municipals catalans
amb l’objectiu de poder visualitzar i estudiar sobre el terreny alguns exemples de
bones pràctiques en l’àmbit de la gestió del territori i, en especial, en el disseny i la
implementació de plans de transició entre zones urbanes, agrícoles, industrials i
forestals. Durant l’estada a Suïssa, la comitiva catalana visitarà exemples de bones
pràctiques en matèria de gestió del territori a Ginebra, Berna i Zuric, i també veuran
un exemple de cooperació transfronterera amb França a Annemasse.
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, visitarà les parades que les escoles El Vallès, Serra de l’Obac i Cultura
Pràctica, participants a la 5a edició del programa Cultura Emprenedora a l’Escola,
instal·laran al Mercadal de Martí l’Humà, a l’avinguda de Béjar, per vendre els
productes elaborats per les cooperatives que han creat alumnes de 5à de primària
de les tres escoles. Cultura Emprenedora a l’Escola és un projecte impulsat i
coordinat per la Diputació de Barcelona i gestionat a la nostra ciutat pels serveis
d’Educació i d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa.
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A les 15.50 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i president de TMESA, Marc Armengol,
participarà en la taula rodona “L’entrada en servei de les noves estacions d’FGC a
Terrassa”, juntament amb el director gerent de Transports Municipal d’Egara, SA; i
del president dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó. La taula
rodona, emmarcada dins de La Jornada Catalana de la Mobilitat 2017, tindrà lloc a
l’Auditori Centre Cultural Els Costals (av. de Pau Casals, 16, Castellbisbal).
A les 16 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, oferirà una roda de premsa de presentació de la
programació estable de teatre a Terrassa de setembre a desembre del 2017. L’acte
tindrà lloc a la Sala Cúpula del Teatre Principal i hi participaran també el director del
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Pep Pla, i Ricard Torrens,
responsable de la Xarxa de Terrassa. La roda de premsa, on també es farà una
valoració de la temporada del CAET de gener a juny de 2017, comptarà amb un
vídeo de presentació de la nova temporada que inclourà la intervenció d’artistes
programats que comentaran i recomanaran les seves respectives obres.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Drets Humans, Meritxell Lluís,
participarà en l’acte de constitució de l’Espai de la Memòria i dels Valors
Democràtics de Terrassa, que tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de
Baldrich, 268). A l’acte també intervindran Manel Màrquez, president del Centre
d’Estudis Històrics; Plàcid Garcia-Planas, director del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya; Enric Cama, historiador; i Joan Calvo, representant de la
Junta de l’Amical de Mauthausen. En el mateix acte s’obrirà al públic l’exposició
“Resistents i Deportades”, la història de la resistència i la deportació femenina a
partir de la trajectòria de dones de diferents nacionalitats d’Europa, produïda per
l’Amical de Mauthausen, que es podrà visitar fins al 8 de setembre. L’acte està
organitzat amb la col·laboració del Programa de Memòria Històrica de l’Ajuntament
de Terrassa, Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, el Centre
d’Estudis Històrics de Terrassa i Amical de Mauthausen. L'Espai de Memòria i dels
Valors Democràtics de Terrassa és una plataforma que reivindica la importància de
la lluita democràtica que va fer la ciutat. Terrassa va ser coneguda com a Terrassa la
roja i un important referent de la resistència a la dictadura franquista. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és fomentar en la ciutadania valors democràtics, en especial el
sentit de la tolerància i l'ètica. I fer-ho des del reconeixement i la difusió de la lluita
contra la dictadura i la defensa de la democràcia
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la presentació de la novel·la negra
“Todo a cualquier precio”, que es presentarà a la Llibreria La Temerària (c/ de la
Unió, 7).
ALTRES ACTIVITATS
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
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
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.
A l’edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Jardí de contes”, taller de jardineria i horticultura a
càrrec de Montse Tartera, a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Teatre infantil “La memòria de l’aigua”, a càrrec de
la Cia. Akwa. Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Mercè González. 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 17 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Projecció del documental “Insustentarte”, a càrrec
de Petit Ficma, versió per a infants i joves del Festival Internacional de Cinema del
Medi Ambient. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Sessió informativa del PAM 2018: Espais de construcció de propostes del Procés
Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018: “Com podem fer de
Terrassa una ciutat més participativa i democràtica”. Al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 18 h:
Sessió informativa del PAM 2018: Sessió informativa del Pressupost i el Pla d’Acció
Municipal. Dins del Procés Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018. A
la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Visita als horts ecològics de l’Heura. El punt de
trobada serà a l’Estació d’Autobusos Interurbans (ctra. de Montcada, 2).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’escriptura creativa, nivell avançat. A càrrec de Fina
Ginesta. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Rodona: O, d’oh!”. A càrrec de Cesc Serrat. Activitat per a infants
fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Habitatge: altres formes d’accés a
l’habitatge”. A la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
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