Agenda

Dijous, 7 de setembre
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, presentarà demà la 15a Jornada “A Terrassa, parlem de Formació
Professional”, acte que comptarà amb la ponència marc “FP dual i pimes”, amb un
espai de networking entre centre formatius i empreses, amb la presentació de
diverses experiències sobre aspectes relatius a la Formació Professional Dual i amb
la taula-debat “Pimes: Qualitat i valor a l’FP Dual”. L’acte tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, es reunirà amb
José Luis Fernández Caballero, secretari comarcal d’UGT al Vallès Occidental, i
amb Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO al Vallès Occidental i la
Catalunya Central, per analitzar l’estat del Pacte per la Reindustrialització del Vallès
Occidental. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el Ple extraordinari municipal que se
celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416), amb un únic punt de l’ordre del dia: Prendre en consideració la Memòria
elaborada per la comissió d’estudi per a la determinació de la forma més sostenible i
eficient de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, així com
aprovar inicialment la constitució i els estatuts pels quals es regirà l’entitat pública
empresarial local “AIGUA DE TERRASSA, EPEL”, i aprovar inicialment el Reglament
del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en el municipi de
Terrassa.
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A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà demà l’acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya, que se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16), i comptarà amb l’assistència de membres de
la Corporació Local. L’alcalde obrirà l’acte i presentarà al director de Proactiva Open
Arms, Òscar Camps, que oferirà la conferència “Defensa i denúncia dels drets
humans al mar”. L’alcalde de Terrassa clourà l’acte, que finalitzarà amb la
interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec del Quartet de Corda
Nocturn del Conservatori de Terrassa.
A les 20.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a l’espectacle “Breaking Point”, dins del 9è Festival de Circ de Terrassa, a
càrrec de la companyia Weibel Weibel. L’espectacle tindrà lloc al carrer de l’Infant
Martí, dins del cicle “Som estiu!”.
A les 22 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà a la Gran Gala de Cloenda del 9è Festival de Circ de Terrassa, que tindrà
lloc a l’Espai Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de Catalunya, dins del cicle “Som
estiu!”.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, visitarà el Curs de Monitors i
Monitores de Lleure, coordinat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de
l’Ajuntament, amb la col·laboració de les Entitats de Lleure Educatiu de Terrassa i
les escoles de formació adherides al Pla de Formació en el Lleure: l’Aula d’Esplai del
Vallès, l’Escola Lliure El Sol i la Fundació Pere Tarrés. La visita tindrà lloc al carrer
de Mura, 2 (Districte Jove 2).
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ALTRES ACTIVITATS
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 del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): “Brodar
sobre cartró: decora’t la llibreta!”. Taller per a infants per decorar llibretes noves o
utilitzades amb les seves pròpies mans. La mateixa tècnica la podran aplicar
després sobre targetes de regal, de felicitació, etc… Durant la sessió aprendran com
brodar sobre cartró prim tot fent servir un patró en quadrícula, fils de colors i la
tècnica bàsica del punt de creu. Activitat per a nens i nenes sense acompanyants a
partir de 6 anys. Cal portar de casa un quadern o llibreta petita, mida A5 o menor,
amb tapes toves i preferiblement d’un sol color. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón,
25).
A les 19 h:
9è Festival de Circ de Terrassa: espectacle “El senyor de les baldufes”, a càrrec de
la companyia Penélope y Aquiles. Tindrà lloc a l’Espai Xemeneia de la plaça de
l’Assemblea de Catalunya, dins del cicle “Som estiu!”.
A les 20.30 h:
X Cicle Sons del Temps: “El XVIII: un viatge lluminós”, concert a càrrec d’Arcattia
College (Lluís Heras, violoncel; Joan Morera, violí; i Quim Térmens, violí). Tindrà lloc
a la Sala Eusebi Cima, Antic Magatzem de Pasqual Sala, a la Cúpula de la Cecot (c/
de Sant Pau, 6).
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