Agenda

Dijous, 13 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb l’esportista terrassenc Oriol Antolí, que el passat 12 de juny es va
proclamar vencedor d’una de les curses de muntanya més llargues d’Europa, la
Wiesbaden-Bonn, a Alemanya, de 555 km i uns 20.000 m de desnivell positiu. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; visitarà el
Campus per a Persones amb Capacitats Diverses organitzat pel Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Terrassa. El consistori porta a terme aquesta iniciativa amb la
col·laboració del Club Egara, entitat que cedeix l’ús de les seves instal·lacions per a
aquesta activitat per vuitè any consecutiu, i de l’Obra Social “la Caixa”, que cada any
realitza una aportació econòmica per cobrir les despeses del transport adaptat que
alguns usuaris necessiten. La visita tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egara (c/
de Jacint Badiella, 5).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà, juntament amb la gerent de Prodis,
Maise Balcells, en l’acte de celebració del 25è aniversari del Centre Ocupacional
Reina de la Pau de Prodis. A l’acte, que tindrà lloc al Centre Ocupacional Reina de la
Pau (c/ de Pau Marçal, 136), també hi assistirà la regidora de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís.
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A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Joventut i Lleure
Infantil, Noel Duque, es reunirà amb el president d’Amics de les Arts i Joventuts
Musicals, Jordi Chueca; amb la presidenta del Centre Excursionista de Terrassa,
Eva Cervelló; amb Miqui Giménez, creador de l’espectacle de jocs tradicionals
“Tocajoc”; i amb Toni Massagué, membre i representant de l’Associació Cultural Vet
Aquí Que. El motiu de la reunió és la presentació a l’alcalde de la Setmana de Jocs
al Carrer, una proposta de Miqui Giménez, que se celebrarà del 4 al 8 de setembre a
la plaça del Vapor Ventalló; i de l’exposició Joc a Joc, que es podrà veure als Amics
de les Arts i Joventuts Musicals de 2 al 10 de setembre. La reunió tindrà lloc a la seu
d’alcaldia.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el Sopar d’agraïment a les entitats
col·laboradores en la Festa Major 2017, que tindrà lloc a la zona de pícnic de la
Piscina de Vallparadís. A l’acte també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; el regidor de Cultura, Jordi
Flores; el regidor d’Esports, Dani Nart; i el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel
Duque, a més de portaveus dels Grups Municipals i membres de la Corporació
Local.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la Trobada
d’Arquitectes del Vallès 2017, organitzada per la Delegació del Vallès del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, que tindrà lloc a l’Ajuntament de Mollet del Vallès (pl.
Major, 1, Mollet del Vallès).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc al Servei d’Ocupació, a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats de la Xarxa BCT: Xerrada sobre creixement personal: “¿Por qué el entorno
no nos ayuda a ser felices?”. A càrrec d’Albert Cruells, terapeuta transpersonal i de
José Ruíz, coach i terapeuta holístic. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Fil per randa”, Club
de lectura. Somnis a mida, de Núria Pradas. Columna, 2016. En aquesta darrera
sessió del Club de lectura es comptarà amb la visita de l’autora del llibre, Núria
Pradas. Somnis a mida és una història basada en els magatzems Santa Eulàlia de
Barcelona, durant els anys 20 i 40, referent de l’Alta costura a Espanya. Al CDMT (c/
de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Dins de la Mostra del Coneixement d’Estiu 2017,
conferència: “Videojocs i sexisme”, a càrrec de Pedro Guerrero, cofundador de
Ludologia BCN. Versarà sobre el paper de la dona al món dels videojocs, ja sigui
com a treballadora, consumidora o com a element narratiu. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114)
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A les 22 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins la programació “Refresc de patrimoni”:
“Històries del centre”. Recorregut, de dues hores de durada, pel centre de la ciutat.
És un passeig per conèixer històries, curiositats, anècdotes, carrers, edificis, racons,
personatges... El punt de trobada serà a la plaça de la Torre del Castell-Palau.

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

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

