Agenda

Dimecres, 21 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la Reunió del Consell Rector de la
Asociació Red Innpulso – Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN) i
en el posterior Ple Extraordinari de l’ARINN, que tindrà lloc a les 11 h, on es votaran
les candidatures del càrrec de presidència de l’ARINN i es constituirà de manera
formal la nova presidència. La reunió i el ple, als que també assistirà el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, tindran lloc
a Móstoles Desarrollo (c/ del Pintor Velázquez, 68, Móstoles).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, farà una ponència sobre l’Oficina Municipal
d’Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l’Eficiència Energètica (OFIMAPE),
en el marc del Fòrum H20: 20 ciutats per l’habitatge, en el que responsables polítics
provinents del món local intercanviaran experiències sobre el camp de l’habitatge. El
fòrum tindrà lloc al Centre d’Art Contemporani Can Sisteré (c/ de Sant Carles, s/n).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la III Diada de La Previsió, que tindrà lloc al Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). En l'acte, La Previsió presentarà les novetats dirigides
a millorar i ampliar els serveis als mutualistes, com les noves instal·lacions de La
Rambla Serveis Funeraris, inaugurades el passat 9 de maig.
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de lliurament del Guardó
“Músic de l’any a Terrassa 2016”, atorgat al pianista terrassenc Miquel Farré i
Mallofré. El guardó està organitzat per l'Associació Enfoc Musical i compta amb el
suport de les entitats culturals i musicals de la ciutat, com el l’Escola Municipal de
Música - Conservatori de Terrassa, Amics de les Arts i Joventuts Musicals o
Terrassa Ciutat Coral, entre d'altres. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera
(c/ de la Font Vella, 29).
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l'acte de cloenda del
Programa de Formació i Inserció (PFI) Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia, i a la
presentació del Projecte “Vivències Compartides IV”, que implica alumnes de
diferents cursos de l’escola i en el qual els participants s’enriqueixen de les vivències
i experiències dels companys. L’acte tindrà lloc a l’Escola Municipal La Llar (placeta
de Rosa Puig, 1).
A les 19.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert de Final de Curs de
l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa on participaran diversos
alumnes del centre. El concert tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch,
1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: Seminari sobre tramitació
telemàtica per a la creació d'empreses al PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor).
Sessió de dues hores de durada, dirigida a persones emprenedores que necessiten
constituir-se societàriament com a SL o SLNE, o en règim d'autònoms (només
empresaris individuals, no SCP) per iniciar una activitat econòmica. Per als
interessats en el regim d’autònoms, la sessió començarà a les 12 h. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, escala B, 1r).
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De 10 a 20 h:
9è Cicle Sons Clàssics 2017: Dia Internacional de Música. Jornada de piano lliure al
carrer. Activitat vinculada al prestigiós Concurs Internacional de Piano Maria Canals.
Concert a les 19 h al Raval de Montserrat.
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/ de 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. 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 18 h:
Cerquem Salut!: Taller d’estiraments, a càrrec de Minerva Herrero, infermera de
Família i Comunitària del CAP Sant Llàtzer. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 21.30 h:
Il·luminació de la façana de l’Ajuntament “Fes un gest per l’ELA”: Coincidint amb el
Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Hemiotròfica (ELA), l’Ajuntament de Terrassa se
sumarà a la campanya “Fes un gest per l’ELA”, impulsada per la Fundació Miquel
Valls, il·luminant de verd, color representatiu de la Fundació, la façana de l’edifici
consistorial. La Fundació Miquel Valls treballa per la millora de la qualitat dels
afectats d’ELA i les seves famílies a tot Catalunya.
A les 22 h:
22a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic: Commemoració del Dia de l'Orgull
Gai, Lèsbic, Trans i Bisexual. Projecció de la pel·lícula: "Center of my world",
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llargmetratge de 115 minuts, dirigit per Jakob M. Erwa, al Cinema Catalunya (c/ de
Sant Pere, 9).
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