Agenda

Divendres, 14 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora del Districte 3, Rosa
Maria Ribera, assistirà a diversos actes programats amb motiu de les festes majors
dels barris de Guadalhorce i Can Parellada.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà demà als mitjans de comunicació els
14 nous autobusos urbans que entraran en servei aquest cap de setmana. L’acte
tindrà lloc al parc dels Catalans, on estaran estacionats tots els vehicles, i inclourà
un recorregut per la rambla d’Ègara en un dels sis autobusos híbrids adquirits, que
comportaran una notable reducció de l’impacte ambiental del transport públic a la
ciutat. A l’acte assistiran també el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc
Armengol, portaveus dels grups municipals i representants de l’empresa Transports
Municipals d’Ègara SA i del Grup Avanza. La presentació tindrà lloc al parc dels
Catalans, cantonada amb el carrer del Doctor Cabanes.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, farà el pregó d’inici de la Festa Major del barri de
Can Parellada. L’acte tindrà lloc a la plaça de Joan Santamaria.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a diversos actes programats
amb motiu de la Festa Major del barri de Xúquer.
A les 11 h:
La regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, assistirà al curs de
Logogènia organitzat per l’Associació Logogènia Catalunya. El curs, que tindrà lloc al
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5), s’adreça a professionals
de la logopèdia i té la finalitat de millorar les competències lingüístiques i la
integració de les persones amb discapacitat auditiva aplicant una nova metodologia
nova al nostre país però amb una llarga trajectòria en altres estats, la logogènia.
A les 18 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’activitat
de difusió i sensibilització organitzada per les Persones facilitadores de la
convivència, que tindrà lloc al Raval de Montserrat. Amb aquesta acció, es pretén
donar a conèixer el projecte, que va ser impulsat pel Servei de Ciutadania amb
l’objectiu de formar un grup de persones sensibilitzades amb la convivència positiva
en la diversitat perquè creïn un efecte multiplicador a la ciutat. Les Persones
facilitadores de la convivència són terrassencs i terrassenques de diferents orígens i
sensibilitats culturals diverses que comparteixen les ganes i l’interès per millorar la
convivència al seu entorn. Per això, es reuneixen quinzenalment per rebre
formacions per enfortir les seves capacitats comunicatives i relacionals i per ampliar
els seus coneixements en temes de diversitat i interculturalitat. A més, les persones
participants aprofiten les trobades periòdiques per debatre sobre els reptes i les
potencialitats de la convivència en la diversitat i fan propostes d’accions per poder
transferir tots els coneixements i les reflexions a la resta de la ciutadania. En aquest
sentit, els mateixos participants, amb el suport del Servei, han ideat aquesta acció a
l’espai públic per sensibilitzar sobre temes que consideren importants per a la
convivència en la diversitat i que han estat treballant durant aquest curs. Així, a
través de recursos visuals i senzills es tractaran els diferents tipus de discriminació,
la rumorologia respecte a diferents col·lectius, la gestió positiva dels conflictes, etc.
En aquesta edició, que es va iniciar el novembre de 2016 i que es tancarà el proper
21 de juliol, hi han participat 50 persones (21 homes i 29 dones) de diferents edats
(des de 19 fins a 80 anys) i nacionalitats (Brasil, El Salvador, Espanya, Hondures,
Marroc, Paraguai, Senegal i Veneçuela).
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A les 20.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, farà el pregó d’inici de la Festa
Major de Xúquer i participarà en la inauguració del graffiti portat a terme per la
graffitera Marie Almirall i Joves de l’Esplai de Can Parellada, dins de la beca Grafiti
Invaders de 2016 del BaumannLab, Laboratori de Creació Jove. L’acte tindrà lloc al
parc de darrera dels blocs de pisos de la plaça Mediterrània.
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Dido i Eneas”, de Henry
Purcell, interpretat per l’Orquestra Ciutat de Terrassa 48, sota la direcció de Xavier
Puig i amb l’acompanyament de la Coral Ginesta, de Cervera. El concert, dins del
Festival d’Estiu de la Seu d’Ègara, tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del rector Homs,
1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió d’introducció a l’RSC
(Responsabilitat Social Corporativa): “Reconeix i posa en valor les teves bones
pràctiques d'RSC ”. L'objectiu d'aquesta segona sessió és conèixer la comunicació
en RSC i fer visible les bones pràctiques. Tindrà lloc a la sala polivalent 1 del Centre
Cívic President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Dins de la Mostra d’Estiu 2017, “Terrassa, plató de
cinema”. Visita comentada per diversos edificis i espais del casc urbà de Terrassa
amb final de l’itinerari al Parc Audiovisual de Catalunya, on es podran visitar els
platós i altres localitzacions per recordar els rodatges més destacats que s’hi han fet,
com ara les pel·lícules “Grand Piano” o “Un monstre em ve a veure”. Lloc de
trobada: Plaça Nova.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 18 h:
Activitats del Servei d’Universitats: Cloenda del segon torn del Campus Ítaca.
Projecte socio-educatiu en el que hi participen alumnes de centres de secundària
públics de Terrassa. El Campus Ítaca està organitzat per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i gestionat per la Fundació Autònoma Solidària i compta amb el
suport econòmic de Banc de Santander, UAB, consells comarcals i ajuntaments. El
campus està adreçat a estudiants que han finalitzat 3r d'ESO i té com a objectiu
despertar l’interès dels joves perquè, un cop acabada aquesta etapa d'educació,
donin continuïtat a la seva formació post-obligatòria en un entorn d’aprenentatge i
convivència dins de la pròpia UAB. Tindrà lloc a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (c/ de la Fortuna, s/n, Cerdanyola
del Vallès).
A les 22 h:
Activitats de Funerària de Terrassa: Concert d’estiu al Cementiri Municipal de
Terrassa: “Un piano & 200 velas”, a càrrec del pianista David Gómez. Interpretarà
una selecció d’obres d’Astor Piazzolla, Frédéric Chopin i Manuel de Falla. L’artista
aprofitarà el concert per presentar el seu nou àlbum “Pianographie”, enregistrat
recentment a Anglaterra. El concert de David Gómez serà la prova pilot d’obrir
l’espai de nit per a un propòsit lúdic i cultural com és la celebració d’un concert. Amb
aquesta iniciativa, junt amb d’altres, Funerària vol donar una visió diferent del
cementiri, obrint-lo a col·lectius que habitualment no el visiten i ajudant a normalitzar
la seva acceptació per a altres usos diferents del mortuori. Tindrà lloc al peu del
temple multiconfessional del cementiri, al Complex Funerari Municipal (ctra.
Moncada, 789).
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