Agenda

Dimarts, 12 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en la recepció de
benvinguda dels alcaldes de Cracòvia i Katowice a les persones assistents a la XII
Reunió Anual de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco (RVCU), que tindrà lloc
a l’Ajuntament de la ciutat polonesa de Cracòvia. En aquesta reunió, que tindrà lloc
els dies 12 i 13 de juny, participaran els alcaldes i alcaldesses de diferents ciutats del
món amb el nomenament de “Ciutats creatives de la Unesco” per intercanviar i
compartir les visions i contribucions de cadascú en relació a la pertinença a ciutat
creativa i a l’elaboració del programa de desenvolupament marcat fins al 2030.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde , assistirà a la reunió del Jurat de la 13a edició dels Premis Nous
Professionals, que se celebrarà el 20 de juny a la seu de la patronal Cecot,
organitzada per l'Ajuntament i el Consell de la Formació Professional de Terrassa
amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Terrassa, el
Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Cecot, els Departaments d'Ensenyament i
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i els sindicats CCOO i UGT.
Aquests premis volen motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu
d'alumnes que estan cursant Cicles Formatius de qualsevol família professional així
com els Programes de Formació i Inserció (PFI) mitjançant el reconeixement públic
de projectes individuals o col·lectius. La reunió tindrà lloc a la sala Pujals de la
patronal Cecot (c/ de Sant Pau, 6). Ens el decurs de la matinal, el jurat escollirà el
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primer, segon i tercer premi de grau superior, primer i segon premi de grau mitjà, un
premi a la creativitat artística i un premi al programa de formació i inserció o FP
bàsica,també s’escolliran quatre mencions al Pla d’empresa de Cicles Formatius de
Grau Superior, al Pla d’empresa de Cicles Formatius de Grau Mitjà, al Projecte de
Creativitat Artística i al Projecte de Programa de Formació i Inserció (PFI) o FP
Bàsica.
A les 11 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà al Concert de Fi de Curs i a la
Mostra de Projectes Musicals en Centres Educatius Públics d’Ensenyament Primari
en què ha col·laborat l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 11.30 h:
La regidora de Serveis Funeraris i Cementiri, Gracia García, farà el lliurament d’un
xec amb la recaptació del Cicle de Cinema 2018 “El cinema i la mort” al president de
l’Assemblea Local de Creu Roja de Terrassa, Marià Gállego. L’acte tindrà lloc a
Funerària de Terrassa (ctra. de Montcada, 780), a la zona d’aparcament davant de
l’edifici del Tanatori Municipal.
A les 13 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en la roda de premsa de presentació
de la XX Final de Lliga de Futbol Sala dels Centres de Dia i Serveis de Rehabilitació
Comunitària de Salut Mental. El Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental
de Terrassa organitza aquest esdeveniment esportiu que se celebrarà el proper
dijous dia 14 a l’Estadi Olímpic Municipal de Terrassa i on està previst que participin
més de 200 persones. Aquesta lliga, que arriba a la seva 20a edició, està formada
per equips de 8 poblacions catalanes i cada any, una de les ciutats acull la final que
consisteix en una minilliga amistosa i en altres activitats esportives adreçades a totes
les persones participants. La pràctica del futbol sala als centres de dia i als serveis
de rehabilitació comunitària de salut mental té la finalitat de potenciar la inclusió
comunitària i contribueix a augmentar el benestar físic, emocional i social de les
persones que el practiquen. L’acte tindrà lloc al Servei de Rehabilitació Comunitària
de Terrassa (c/ de Martín Díez, 5). El Servei de Rehabilitació Comunitària de
Terrassa (SRCT) és un dispositiu assistencial que integra diferents programes
d’intervenció orientats a la recuperació i rehabilitació psicosocial de persones adultes
amb trastorn mental. Està format per un equip multidisciplinar format per monitors,
terapeutes ocupacionals, treball social, tècnic socio-comunitari i psicòleg per a donar
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resposta a les diverses necessitats, oferint una atenció individual, grupal, familiar i
comunitària.
A les 15.45 h:
El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, presidirà la primera
reunió del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial "Terrassa Cicle de
l’Aigua, EPEL" en què prendran possessió del càrrec els membres de l'organisme.
La reunió tindrà lloc a la Sala de Govern de l'Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges a l’inici de la reunió.
A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, presidirà la tercera sessió del Consell Municipal d’Economia Social i
Solidària que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura,
5) amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta del CMESST del 20 de març 2018.
2.- Informació de la Comissió de la Compra Pública Responsable.
3.- Informació de la Comissió del Pla Estratègic d’ESS.
4.- Presentació del projecte de l’Anella Verda de Terrassa i la Xarxa d’Horts Urbans.
5.- Proposta d’Iniciativa Legislativa Popular de la Fundació Vedruna
6.- Assumptes urgents.
7.- Precs i preguntes.
A les 18 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, saludarà les persones
participants a la Mostra Final de Basket Beat als Instituts, activitat organitzada pel
Servei d’Educació municipal amb la coordinació de les activitats a càrrec de l’Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa amb el suport del Pla Educatiu
d’Entorn. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
El projecte Basket Beat, és una entitat, projecte i metodologia que es dedica a
acompanyar a persones en el seu creixement personal a través de fer, crear i
aprendre música en grup i amb pilotes de bàsquet. Aquest és el tercer curs escolar
que es porta a terme, a tres Instituts de la ciutat, que participen en el Pla Educatiu
d’Entorn. S’ha desenvolupat al llarg del curs escolar, dins l’horari lectiu, impartit per
Josep Maria Aragay, educador fundador de l’Associació “Basket beat, (Esport), Art,
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Educació i Acció Social”, amb la col·laboració de Raul Pérez, membre de
l’Associació. Els Instituts participants són: Mont Perdut, Cavall Bernat i Investigador
Blanxart que actuaran amb la col·laboració dels alumnes de Grau Professional del
Conservatori.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell mitjà.
A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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:
Baumann Oficina Jove: Sessió informativa: Coneix el Voluntariat Europeu. Tindrà
lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1)
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A les 19 h:
27a Setmana del Medi Ambient: Xerrada: “Una història de l’aigua a Terrassa a partir
de les sequeres que hem viscut”. A càrrec de Mar Grau, ambientòloga i antropòloga,
doctora en Ciència i Tecnologia Ambiental per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Organitzada per la Taula de l’Aigua i l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà
lloc als Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46).
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