Agenda

Dijous, 22 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, es reunirà amb una delegació de l’entitat Nova AV Can Parellada
encapçalada pel seu president, Gabriel Zafra. A la trobada, que tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia, es tractaran diferents temes d’interès per aquest barri.
A les 11.30h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, es reunirà amb
un delegació de la comissió Cerclemón del Cercle Cecot Joves Empresaris,
encapçalada pel seu president, Santi Sánchez. A la reunió, que tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia, els membres de la comissió exposaran a l’alcalde les accions solidàries
desenvolupades recentment i els seus nous projectes.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà l’acte de Graduació de l’Escola
Universitària del Grau d’Infermeria i Grau en Teràpia Ocupacional. A l’acte també
intervindran: Montserrat Comellas, directora de l’escola Universitària d’Infermeria i
Teràpia Ocupacional de Terrassa; Carme Julián, directora gerent de la Fundació
Sant Llàtzer i de la Fundació Docència Sant Llàtzer; Carlos Eliseo, vicerector de
Relacions Institucionals i membre del patronat de la FDSLL; i Josefina Soler,
presidenta de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor de Comunicació i Premsa, Noel
Duque, participaran en “La festa dels 30 anys de Canal Terrassa” que tindrà lloc a la
plaça Vella. La festa comptarà amb entrevistes i actuacions a diverses persones
vinculades a la història de la televisió municipal i a les entitats de la ciutat amb les
quals el Canal Terrassa ha col·laborat al llarg de tots aquest anys. Aquest acte forma
part d’un seguit d’activitats previstes per celebrar els 30 anys de Canal Terrassa al
llarg de 2017.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, visitarà el Curs de formació d’auxiliars forestals que imparteix el Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta acció formativa està dissenyada
en el marc dels projectes singulars destinats a persones joves beneficiàries de la
Garantia Juvenil. Les persones participants han d’estar inscrites al registre de la
garantia juvenil i tenir més de 20 anys. Els programes “Singulars” del SOC s’adapten
a les necessitats de joves, empreses i territori per oferir-los formació especialitzada,
orientació, suport a l'emprenedoria, mobilitat internacional i/o contractació per a
ocupacions concretes. La visita es farà a la parcel·la “Els Pinillos”, al costat del
Camp Municipal de Futbol de Can Boada. El punt de trobada serà al Camp Municipal
de Futbol de Can Boada (camí de Can Boada, s/n).
A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Música antiga i tradicional
anglesa i irlandesa”, a càrrec de Sons Cèltics, grup que es va crear a l’Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa el curs 2012-2013, format per vuit
cantants de veus blanques i set instrumentistes (violins, viola, contrabaix, arpa,
guitarra i clavecí). El concert, dins del 9è Cicle Sons Clàssics, tindrà lloc a la Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 18.30 h:
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La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares,
assistirà a l’acte de donació de medul·la òssia “Dóna medul·la, dóna vida” organitzat
per l’associació Un Maratón X El Cáncer Infantil. L’acte tindrà lloc a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa (pl. del Doctor Robert, 5).
A les 19 h:
La regidora de Turisme, Rosa Maria Ribera, participarà en el Lliurament de premis
de la 5a edició del Concurs d’Instagram de la Fira Modernista 2017 de Terrassa,
organitzat per Terrassa Turisme @terrassaturisme, el col·lectiu d’Igers de Terrassa
@igersterrassa i Terrassa Centre @terrassacentre. Al concurs s’hi han presentat un
total de 1.610 fotografies. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n).

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: 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 17.30 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Conferència “Noves
possibilitats de la llana per a un disseny sostenible”, dins el “Cicle de moda ètica i
sostenible”. A càrrec de Daniel Palet, membre de l’Associació d’Enginyeria de
l’Ennobliment Tèxtil de Terrassa (AEETT). Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).

A les 17.30 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: “Nascuts per llegir”: "Festa de l'aigua". A càrrec de l'Arc
de Sant Martí. Projecte de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys.
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: Sessions de Hack Club, “Algoritmies del cos”.
El Hack Club és un espai del BaumannLab obert a persones amb interessos en
ciència, robòtica, art digital o electrònica on poder desenvolupar prototips, aprendre i
socialitzar coneixements i conèixer els artistes emergents en aquest camp. Aquesta
sessió es dedica a les noves interfícies d'expressió musical i es veurà com la
tecnologia i el disseny d'interfícies s'utilitzen per fer música. Aquesta branca
d'experimentació lligada a l'art digital i sonor, permet ser lutier dels propis
instruments. Es veurà el treball de l’artista convidat, Jose Carlos Florez, artista
resident del BaumannLab amb el seu projecte Metabeats. Tindrà lloc a la Baumann
Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).

A les 19 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Conferència “Les
troballes d’Oxirrinc: del paganisme al cristianisme”. A càrrec de la doctora Maite
Mascort Roca, membre de la Societat Catalana d’Egiptologia i experta en 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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