Agenda

Dijous, 15 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb el boxejador Mustafá Chadlioui, que va revalidar el títol de campió
d’Espanya en la categoria de pes semipesat al Pavelló Vista Alegre de Madrid el
passat mes de maig. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, es reunirà amb el president, Miquel Font, i
secretari, Joan Planas, de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca.
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 de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà al Concert de final de curs del projecte Basket Beat i del
projecte SIMBA. El projecte Basket Beat utilitza la pilota de bàsquet i el joc per
accedir a experiències artístiques de qualitat i entrenar habilitats per a la vida amb
una mirada crítica de transformació social. Aquesta activitat s’ha desenvolupat al
llarg del curs en sessions setmanals a l’Escola Salvador Vinyals, amb alumnes de 6è
de primària, i a l’Institut Mont Perdut. Per la seva banda, el projecte SIMBA
contribueix, a través de l’acordió cromàtic, a l’educació integral de l’alumnat per
arribar a desenvolupar les seves capacitats i ajudar-los a enriquir-se personalment.
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S’han realitzat sessions setmanalment amb alumnes de 3r de primària a l’Escola
Sala i Badrinas. Al concert, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch,
1) també hi participaran alumnes d’acordió de l’Escola Municipal de Música –
Conservatori de Terrassa.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, es reunirà amb una delegació de l’AFASAF, associació de famílies
afectades per l’Espectre de la Síndrome Alcohòlica Fetal (ESAF), que s’inclou dins
dels anomenats síndromes d’influència prenatal i es produeix durant la gestació de
l’embrió a causa de la ingesta i abús d’alcohol per part de la mare. La delegació
presentarà l’associació i els seus objectius a l’alcalde. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el lliurament dels Premis Cambra
2017, atorgats per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. A l’acte, presidit pel
conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget,
també hi participaran: l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona; l’alcaldessa de
Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa; l’alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez;
l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer; i el president de la Cambra de
Terrassa, Marià Galí. El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i
Ocupació, Miquel Sàmper; i el regidor de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado; també assistiran a l’acte. Els Premis Cambra tenen el seu origen
en l’any 1977, quan aquesta institució ja premiava les empreses exportadores amb
les Medalles al Mèrit Exportador, i donava també distincions al comerç a través de
l’acte de cloenda de la tradicional Setmana del Comerç. Tots dos actes reconeixien,
de manera pionera en el seu moment, la tasca comercial i internacional de les
empreses de la demarcació. Aquests esdeveniments es van mantenir de forma
ininterrompuda fins l’any 2000 quan es varen crear els Premis Cambra, uns
guardons que tenen la voluntat de mantenir l’esperit fundacional de 1977 i ampliar-lo
als àmbits de servei a l’empresa amb els quals s’identifica l’entitat. A través dels
Premis, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa reconeix la tasca de les
empreses a les quals representa i serveix. L’acte tindrà lloc a la Masia la Tartana de
Matadepera (camí Font de la Tartana, s/n, Matadepera).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, participarà en la sessió de fi de curs i en
el lliurament de diplomes a les persones participants en el projecte Escola de
Família. L’Escola de Família és un projecte socioeducatiu adreçat a persones
adultes que tenen o tindran menors al seu càrrec i que prioritza aquelles que
presenten importants dificultats personals i sociofamiliars. El projecte, impulsat per
Serveis Socials, té com a missió dotar les persones de les habilitats i competències
bàsiques que afavoreixin les seves funcions parentals i posicionar-les com a agents
actius del propi projecte personal. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 13.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al dinar de cloenda i participarà en el
lliurament de trofeus de la 37a edició del Torneig de Tennis Femení Interclub de
Dames, que tindrà lloc al Restaurant del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
col·lectiva itinerant “El desig de creure”, produïda pel Mataró Art Contemporani. La
mostra reuneix el treball de set artistes que recorren als recursos de la
prestidigitació, l’endevinació i l’aparicionisme, però també de la tecnologia i la
ciència. L’exposició analitza les circumstàncies que rodegen la producció d’il·lusions
en relació amb la percepció de la realitat i se centra en el paper que hi juga la
predisposició de l’espectador a creure en uns fets que contradiuen les lleis de la
física, la química i l’òptica. La inauguració també comptarà amb la presència de la
responsable del Mataró Art Contemporani, Gisel Noè, i de la directora del Centre
d’Art la Panera i comissària de l’exposició, Cèlia del Diego. L’exposició reuneix les
obres de Lúa Coderch, Enric Farrés Duran, Jordi Ferreiro, Christian Jankowski, Julia
Montilla, Dani Montlleó i João Onofre; i està emmarcada en l’edició 2017-2018 del
Programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura. L’exposició es podrà
veure fins al 24 de setembre a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
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A les 18 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà a la
representació del musical “Nostàlgia, lluita, crepuscle”, a càrrec del Grup de Teatre
del Centre Ocupacional Reina de la Pau, que tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa
(rbla. d’Ègara, 340). La representació commemorarà el 25è any de la creació del
Centre Ocupacional Reina de la Pau.
A les 19 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de commemoració
del 19è aniversari del Club de la Gent Gran de Can Palet. L’acte tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 21 h:
La regidora, Rosa Maria Ribera, assistirà al sopar de cloenda dels Programes de
Transició al Treball (PTT), uns programes de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar
d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració i bar. Aquests programes es proposen
oferir orientació i formació al col·lectiu de joves de 16 a 21 anys que no ha obtingut
la titulació de l’ensenyament obligatori i que volen treballar o cursar un cicle formatiu
de grau mitjà. L’acte tindrà lloc a la cafeteria de l’Hospital Sant Llàtzer (c/ de la Riba,
62).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardon. 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).
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A les 18 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: Festival Poètic Elixir. “Volem poesia!”.
Infants de l'Escola Tecnos i la Plataforma Volem signar i escoltar cantaran poesia
amb en Miqui Giménez i Juan Aguiar. Tindrà lloc al pati de la Biblioteca del Districte
2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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 del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada “Qui té aquest llibre, té un tresor”, a càrrec de
Pep Molist. Xerrada amb motiu de l'exposició sobre el llibre "L'Illa del tresor" de Louis
Stevenson. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (ps. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del CDMT: Conferència “L’excavació d’Oxirrinc: visions d’ahir i d’avui”. A
càrrec del Dr. Josep Padró Parcerisa, catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona (UB) i director de la Missió Mixta (Servei d’Antiguitats d’Egipte i UB) que
actualment gestiona el jaciment d’Oxirrinc. Es tracta d’un dels jaciments més grans
d’Egipte del periode Saïta (VII-VI a C) i únic pel que fa al temple dedicat al déu
Osiris, l’Osireion. Aquesta activitat s’incriu en la mostra fotogràfica que es pot visitar
fins al 23 de juliol a l’Espai Zero del CDMT: “Visions d’Egipte: Oxirrinc ahir i avui”,
dissenyada per l’equip arqueològic d’Oxirrinc, i la Societat Catalana d’Egiptologia. Al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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