Agenda

Dimecres, 14 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà la campanya de prevenció d’incendis
forestals prevista per a aquest estiu, on s’informarà de les actuacions de prevenció
realitzades per l’Ajuntament. Per donar a conèixer el dispositiu d’altres cossos
implicats en la campanya també es comptarà amb les intervencions d’Hèctor Serrat,
sotsinspector de la regió d'emergències metropolitana nord dels Bombers de la
Generalitat; Òscar García, representant del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya; i de Joan Albert Sibis, coordinador de Voluntaris Forestals Terrassa. A la
presentació, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament (Raval de
Montserrat, 14-16), també assistirà el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat,
Marc Armengol.
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora de Relacions
Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera,; donarà la benvinguda a les persones
participants en el fòrum de treball de la Xarxa Eurocities, organitzat pels ajuntaments
de Terrassa i Barcelona, en la que participaran una cinquantena de tècnics i
tècniques especialistes dels grups de treball d’Indústries creatives i de City Branding
i Internacionalització de la xarxa europea Eurocities, sota el títol: “Esdeveniments
locals amb impactes globals: les ciutats enforteixen la seva posició creativa
internacional a través d'esdeveniments i instal·lacions culturals de classe mundial”.
La trobada tindrà lloc al Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV 1274, km 1).
Eurocities és la xarxa de les principals ciutats europees. Fundada el 1986, la xarxa
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compta amb més de 130 ciutats grans en 30 països europeus. Eurocities facilita una
plataforma per a les seves ciutats membres on compartir coneixements i idees,
intercanviar experiències, analitzar problemes comuns i desenvolupar solucions
innovadores, a través de diferents Fòrums, Grups de Treball, Projectes, activitats i
esdeveniments.
La trobada serà oberta als mitjans durant la benvinguda institucional de l’alcalde de
Terrassa.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora de Relacions Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera, assistirà a
l’inici del fòrum de treball de la Xarxa Eurocities, organitzat pels ajuntaments de
Terrassa i Barcelona, en la que participaran una cinquantena de tècnics i tècniques
especialistes dels grups de treball d’Indústries creatives i de City Branding i
Internacionalització de la xarxa europea Eurocities, sota el títol: “Esdeveniments
locals amb impactes globals: les ciutats enforteixen la seva posició creativa
internacional a través d'esdeveniments i instal·lacions culturals de classe mundial”.
L’acte tindrà lloc a l’Edifici MediaTIC (c/ de Roc Boronat, 117, Barcelona).
A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de l’exposició
“Postdates”, on es mostraran, del 14 al 16 de juny, els treballs de l’alumnat dels
tallers d’estudis artístics de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa. L’acte
tindrà lloc a la sala d’exposicions de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa
(Edifici Vapor Universitari, c/ de Colom, 114).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper; i el regidor de Cultura, Jordi Flores; assistiran a la inauguració de l’espai
permanent “Els nostres orígens” de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, amb la
finalitat de preservar i donar rellevància a la contribució de la Caixa d’Estalvis de
Terrassa a la ciutat i la creació de valor social i cultural. L’acte tindrà lloc a la seu de
la Fundació Antiga Caixa Terrassa, al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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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:
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).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller familiar: “Decorem la sala infantil!”. Activitat adreçada a
famílies amb infants de 4 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”. A càrrec de Carme Martínez, Eva Marbà i
Marcela Rubio. Activitat per a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Pla d’Acció Municipal 2018: Espais de construcció de propostes del Procés
Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018: “Com podem fer de
Terrassa una ciutat més emprenedora i amb més oportunitats laborals”. Al Centre
Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 18 h:
Cerquem Salut!: Taller d’estiraments, a càrrec de Minerva Herrero, infermera de
Família i Comunitària del CAP Sant Llàtzer. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Pla d’Acció Municipal 2018: Sessió informativa del Pressupost i el Pla d’Acció
Municipal. Dins del Procés Participatiu del Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM
2018. Tindrà lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19.30, 20.20, 21.10 i 21.50 h:
Temporada d’Arts Escèniques del CAET: Festival Poètic Elixir. “El que queda”, amb
Giovanna Pezzullo, Gabriella Salvaterras i Eva Pérez, del Teatro de los Sentidos,
amb la col·laboració de l’associació Inefable. Experiència sensorial que ens farà
despertar a altres realitats dins nostre i en interacció amb el nostre voltant. Tindrà
lloc a Can Robert.
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