Agenda

Dimarts, 20 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a la visita institucional a les obres de
l’autovia orbital B-40 que farà el Ministre de Foment, Íñigo De La Serna. A la visita
també hi participaran l’alcalde d’Abrera, Jesus Naharro, l’alcaldessa de
Viladecavalls, Francesca Berenguer, i l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, Pilar
Puimedon; així com el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Terrassa, Marc Armengol.
La comitiva visitarà les obres i assistirà al cale del túnel d’Olesa. El punt de trobada
de la visita, organitzada pel Ministeri de Foment, serà el tram de la carretera B-120
ubicat entre la C-16 i el polígon industrial Can Mir, a Viladecavalls.

A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el lliurament de la 12a edició dels
Premis Nous Professionals 2017, convocats per l’Ajuntament de Terrassa i el
Consell de la Formació Professional de Terrassa. A l’acte també hi participaran el
secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio; la
directora de Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental, Carme
Vigués; i hi assistiran la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera; i el tinent d’alcalde
de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper. La finalitat
d’aquests guardons, adreçats a alumnes de Cicles Formatius, és motivar i promoure
l’esperit emprenedor, innovador i creatiu dels alumnes de Cicles Formatius i de
Programes de Formació i Inserció, mitjançant el reconeixement públic dels millors
projectes. L’acte tindrà lloc a l’edifici històric de l’Escola Superior d'Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (c/ Colom, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert de fi de curs de
l’Escola Municipal de Música que aplegarà un centenar d’estudiants de cant coral i
piano, a més d’una vintena d’alumnes del projecte Música Viscuda de l'Escola Font
de l'Alba. Durant l’acte es lliuraran els diplomes als alumnes d’ensenyament avançat
que han finalitzat els seus estudis. L’acte tindrà lloc al Auditori Municipal de Terrassa
(passeig d’Ernest Lluch, 1).

ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: sessió del cicle “Professionals a mà” dedicada al
sector de la neteja i atenció a les persones, a càrrec de representants de l’empresa
Clece. Tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Montserrat Roig (av. Barcelona,
180).
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa “L’inici del
camí”, 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 Foment (ctra. de Martorell, 95).
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: sessió informativa "Vull
emprendre, per on començo?", 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’Aula 3 de l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. Nivell avançat, a
càrrec de CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 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 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català, a càrrec de CAL i
Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Akim corre”, activitat per a famílies amb
infants a partir de 7 anys. Tindrà lloc la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
L’hora del conte: “El viatge de Samira”, a càrrec d’Helena Portella. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
Procés participatiu del Pla d’Acció Municipal 2018: espai de construcció de
propostes “Com podem fer de Terrassa una ciutat més cohesionada, justa i
solidària”. L’objectiu d’aquesta trobada ciutadana és generar propostes per incloureles al Pla d’Acció Municipal 2018, a partir del debat i la confrontació d’idees. Tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
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