Agenda

Dijous, 21 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de cloenda del Programa
de Formació i Inserció (PFI) Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia, impartit a l’Escola
Municipal La Llar, que inclourà un agraïment a les empreses d’arts gràfiques que
han acollit alumnes en pràctiques, i en la presentació del llibre “Vivències
compartides V”. Aquest PFI el duu a terme l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. És l’únic PFI
d’aquesta modalitat (Arts Gràfiques i Serigrafia) de la ciutat. Es tracta d’un recurs
formatiu adreçat a joves que no han superat l’ESO, per tant és una nova oportunitat
per a aquest col·lectiu. Pretén afavorir la continuïtat formativa orientant l’alumnat a
fer la prova d’accés o cap al curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau
mitjà (CAM). El llibre “Vivències compartides V” és un projecte de l’Escola de
Formació per a Persones Adultes compartit amb el PFI. L’objectiu és que l’alumnat
del PFI conegui altres realitats formatives dins de l’escola que els ajudi a prendre
consciència de la importància de la formació. Enguany el llibre ha aparellat l’alumnat
del PFI amb alumnat de cursos de català i castellà. L’acte tindrà lloc a l’Escola
Municipal La Llar (placeta de Rosa Puig, 1).
A les 20.30 h:
Emissió de l’entrevista a l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, a càrrec de la directora
del Canal Terrassa, Montse Prat, i de la redactora del diari digital La Torre, Anna
Mira. L’entrevista s’emetrà al Canal Terrassa.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, farà entrega dels
diplomes acreditatius a les escoles participants en el “Caminòmetre 2017-18” i un
clauer dels “Camins Escolars” als i les alumnes guanyadors i guanyadores. Un dels
objectius d’aquesta iniciativa, que es fa des del curs 2010/2011, és conscienciar els
infants del mitjà de transport que utilitzen, així com incentivar els desplaçaments que
facin en transport públic (autobús i tren) i/o transport actiu (a peu, en bicicleta o
patinet) durant la resta de l’any. El “Caminòmetre” és una de les activitats que
figuren en el projecte de “Camins Escolars”, que està vinculat al Pla de Millora de la
Qualitat de l’Aire i al Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa. En aquesta edició, la
classe guanyadora ha estat el grup 5è C de l’Escola Bisbat d’Ègara. El segon i
tercer lloc correspon als grups B i A de l’Escola Serra de l’Obac, respectivament. En
total, han participat 614 alumnes de 24 aules de tres escoles: Bisbat d’Ègara, Serra
de l’Obac i Roc Alabern. El tinent d’alcalde entregarà els diplomes a les 9 del matí, a
l’Escola Bisbat d’Ègara (c/ de Sant Marian, 31-51) i, a les 10 h, al circuit del
Decathlon (Centre Comercial Parc Vallès, av. del Tèxtil, 1), ja que els alumnes del
Serra de l’Obac estaran fent el circuit d’educació viària que promou la Policia
Municipal.
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda institucional a les persones participants a la Jornada
“Potencialitat de l’associacionisme en la gestió dels polígons industrials”. La jornada
comptarà amb una conferència marc sobre "l'Associacionisme empresarial als
polígons industrials com a eina de desenvolupament socioeconòmic a Catalunya.
Estratègies i recursos de la Diputació de Barcelona", a càrrec de Santi Macià, Tècnic
de la Secció de Sectors Productius de la Diputació de Barcelona. També hi haurà
una taula d’experiències a càrrec de Marta Marzoa, gerent de l’Associació
d’Empresaris del Polígon de Sabón – Arteixo (A Coruña) i de Jordi Deumal,
presidents de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de les
Franqueses del Vallès (AEP); seguida d’un debat obert. L’acte, organitzat pel Servei
de Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a la sala d’actes del
Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura,
Amadeu Aguado, acompanyat de Marta Huguet i Ricard Torrens, responsables de
La Xarxa, oferirà una roda de premsa per presentar la programació de la Festa Major
Infantil 2018 que es farà al parc de Vallparadís entre el 30 de juny i el 2 de juliol.
L’acte tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 13.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme,
Amadeu Aguado, participarà en l’acte de lliurament de premis de la VI Edició del
Concurs d’Instagram de la Fira Modernista 2018 de Terrassa. L’acte, organitzat per
Terrassa Turisme, Igers Terrassa i Terrassa Centre, tindrà lloc als Jardins de la Casa
Alegre de Sagrera (entrada pel carrer del Cardaire).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Relacions
Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà a la
conferència “Branding Europe, Branding Terrassa, a càrrec de Robbert Nesselaar,
expert internacional en marca de ciutat i director de Citymar Consultancy, empresa
especialitzada en màrqueting de ciutat, posicionament de marca i desenvolupament
d’idees urbanes. L’acte, organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacionals
i Projecció de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a la sala d’actes
Europa del Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
A les 20.45 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà a la signatura
de l’acord de bona convivència entre Transport Municipal d’Ègara SA (TMESA) i
l’Associació BiciTerrassa Club (Biter) amb l’objectiu de posar de manifest i visualitzar
la bona convivència entre el servei de transport urbà municipal i les bicicletes. L’acte
tindrà lloc a la plaça Didó.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió: “Màrqueting personal”. Destinat a conèixer
la importància de la marca personal i els passos necessaris per crear-la, identificar
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les estratègies necessàries per la seva projecció i visibilitat a la xarxa. Tindrà lloc a
Foment de Terrassa 4 (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sèrieaddictes: “Cloenda”. La temàtica serà l’escollida
pels assistents a la darrera sessió del club. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Cridaré el teu nom”, a càrrec de
Josep Brugada, professor i escriptor; i de Domènec Jofresa, autor de del llibre.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.30h:
10è Cicle Sons Clàssics: Celebració del Dia de la Música, a càrrec del pianista
Álvaro Mur. Jornada de piano al carrer. Tindrà lloc a la plaça Vella.
A les 21.30 h:
Il·luminació de la façana de l’Ajuntament “Fes un gest per l’ELA”: Coincidint amb el
Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Hemiotròfica (ELA), l’Ajuntament de Terrassa se
sumarà a la campanya “Fes un gest per l’ELA”, impulsada per la Fundació Miquel
Valls, il·luminant de verd, color representatiu de la Fundació, la façana de l’edifici
consistorial. La Fundació Miquel Valls treballa per la millora de la qualitat dels
afectats d’ELA i les seves famílies a tot Catalunya.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

