Agenda

Dimarts, 27 de juny

AGENDA
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern Municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de juny, que es farà el proper dijous 29 de juny. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte inaugural de la Mostra del Coneixement
d’Estiu a Terrassa que tindrà lloc a la plaça Vella. L’activitat comptarà amb l’exhibició
del monoplaça elèctric EcoRZ pels carrers del centre de Terrassa. A més, es podran
veure els projectes que estan duent a terme alguns grups d’estudiants de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).
A l’acte de presentació de la Mostra també hi participaran els grups UPC ecoRacing,
MotoSpirit, Trencalòs i UPC Venturi, que desenvolupen prototips propulsats per
energies no contaminants.
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A les 18.30 h:
La regidora de Relacions Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera, participarà i
en farà la inauguració institucional de la 12a edició del Curs d’Estiu sobre la Unió
Europea, que s’allargarà fins al proper 18 de juliol, organitzat pel Servei de Relacions
Europees i Internacionals de l’Ajuntament amb l’objectiu d’aprofundir en el
coneixement comunitari i posar sobre la taula les grans línies de debat actuals. En
aquesta ocasió, quatre experts de diverses institucions protagonitzaran un seguit de
conferències sobre temes d’interès vinculats a la UE, com ara la implicació europea
des del municipalisme, les relacions amb Turquia, els populismes, o la participació
en projectes amb finançament europeu. La presentació del curs tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). Desprès de la presentació, el
curs s’iniciarà amb la conferència “#FONSUECAT: Eines per a la participació en
projectes finançats per la Unió Europea”, a càrrec de Conxita Font, responsable de
Fons Europeus i secretària d’Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de
Catalunya.
A les 21 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, participarà en l’acte de lliurament
del 20è Premi Joves X Terrassa, organitzat pel Rotary Club de Terrassa en
reconeixement a les millors accions i projectes solidaris realitzats per grups de joves,
que tindrà lloc a l’Hostal del Fum (ctra. de Montcada, 19). Aquests premis es lliuren a
entitats que treballen en accions solidàries, des de la perspectiva de donar ajut i
suport als projectes de joves compromesos en finalitats socials.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
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 la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5,
passadís B, 2n).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Espai 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 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Taller “Collage de
records”. Primera sessió de l’any del Projecte de dinamització creativa amb usuaris
de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
Els objectius són treballar les relacions interpersonals i l’estimulació creativa,
mitjançant la realització del taller amb materials tèxtils i buscar una presa de
consciència per part d’aquests malalts de les seves capacitats per aprendre i crear.
Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
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