Agenda

Divendres, 27 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentarà la Vallès Drac Race 2014,
esdeveniment esportiu que tindrà lloc pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. La Vallès Drac Race l’organitza el
Consorci de Turisme del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Terrassa, amb la
col·laboració dels municipis implicats i el suport de la Diputació de Barcelona, i la
Generalitat de Catalunya. L’acte de presentació de la Vallès Drac Race, en el que
també participaran la presidenta del Consorci del Vallès Occidental, Olga Olivé; el
coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jordi Padrós; i el
director tècnic de la cursa, Lluís Capdevila; tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep
Freixa i Argemí, s/n). Hi assistirà la regidora de Turisme, Teresa Casals, i el regidor
d’Esports, Alfredo Vega.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte d’inauguració del nou centre de
diàlisi NephroCare Terrassa, de Fresenius Medical Care. La nova clínica, amb
capacitat per atendre 270 pacients, incorpora l’última tecnologia per al tractament de
la insuficiència renal i es converteix en el primer centre de diàlisi ecosostenible de
l’Estat espanyol i en un dels pocs a Europa amb certificació energètica classe A.
Aquest centre de diàlisi donarà cobertura a una àrea assistencial de 420.000
habitants del Vallès Occidental. En l’acte d’inauguració també hi participarà el
conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, i assistiran el tinent d’alcalde de
Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; el tinent d’alcalde
de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria; la regidora de Salut, Josefina
Soler; i el regidor del Districte 3, José Manuel Jiménez. Les instal·lacions de
NephroCare Terrassa es troben a l’avinguda de Can Jofresa, 6.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 8.30 h:
El regidor d’Ocupació, José Manuel Jiménez, assistirà a la primera sessió del cicle
de conferències – debat “Col·loquis B30”, organitzat per l’associació Àmbit B30.
Aquesta sessió inaugural anirà a càrrec del conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig. Aquest cicle de conferències es configura com
un espai de debat i reflexió de diferents temes d’interès que resulten estratègics per
a totes les organitzacions que integren l’associació, com ara l’economia, les
infraestructures, la innovació o els temes de caràcter més social, entre altres. El
primer col·loqui se centrarà en aspectes com la competitivitat del territori i la
capacitat emprenedora de les empreses. L’acte tindrà lloc a la seu d’EsadeCreapolis
(av. de Torreblanca, 57, Sant Cugat del Vallès).
A les 11.30 h:
El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social,
Manuel Pérez, presentarà demà el dispositiu d’estiu d’atenció social, projecte
socioeducatiu que es posarà en marxa durant aquest estiu per cobrir les necessitats
d'alimentació dels infants de la nostra ciutat. La presentació es farà a la Sala de
Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 19 h:
Activitats de la Baumann Oficina Jove: “Tertulàndia de viatges”. Vine a conèixer a
persones joves de diferents països que t'explicaran com moure't en el destí que
escullis. Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
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