Agenda

Dimecres, 6 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, visitarà la seu central a Barcelona del Banc de Sang i Teixits de Catalunya
(pg. del Taulat, 106, Edifici del Dr. Frederic Duran). El Banc de Sang i Teixits és
l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, creada
al 1995, que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a
Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de
desenvolupament de teràpies avançades. Està format per un equip de 600
professionals repartits per tot Catalunya.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, acompanyada de la directora dels
Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, Carme Vigués, farà
l’obertura institucional de la Jornada d’Inici del Curs 2017-2018, organitzada
conjuntament des del Servei d’Educació de l’Ajuntament i el Servei Educatiu Vallès
Occidental II (Centre de Recursos Pedagògics) de la Generalitat, que tindrà lloc a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11). L’acte, adreçat als centres educatius
de la ciutat, serveis educatius i serveis municipals membres de la Xarxa d’Entitats
Terrassa Educa, inclourà la presentació del Pla de Formació de Zona i de la Guia
d’Activitats i Serveis Educatius 2017-2018, les eines educatives que es posen a
l’abast dels centres d’ensenyament per desenvolupar el currículum amb l’alumnat i
millorar la formació del professorat. Les persones assistents també tindran
l’oportunitat de visitar la Masia Freixa i el seu entorn i, especialment, la seva coberta,
recentment restaurada.
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A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flors, assistirà a l’espectacle “Quan no tocàvem de peus
a terra”, a càrrec de la companyia Circ Pistolet, dins del 9è Festival de Circ de
Terrassa. L’espectacle tindrà lloc a l’Espai Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya, dins del cicle “Som estiu!”.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “A l’estiu, la maina al Museu”. Taller familiar
“Posem-nos una màscara”, per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc al Castell Cartoixa
de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 18 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: Hora del conte: “Contes pel Circ”, a càrrec
d’Explica’m un conte. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 19 h:
Sessió informativa sobre la revisió cadastral: tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: espectacle “Sin remite”, a càrrec de la companyia
Jean Philippe Kikolas. Tindrà lloc a l’Espai Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya, dins del cicle “Som estiu!”.
A les 20.30 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: espectacle “Malabreikers”, a càrrec de la companyia
Malabreikers. Tindrà lloc al carrer de l’Infant Martí, dins del cicle “Som estiu!”.
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