Agenda

Dimecres, 13 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 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 Taula rodona
d’alcaldes i alcaldesses sobre la creativitat i el desenvolupament sostenible, acte
emmarcat dins de 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 participen 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.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, participarà en el “Fòrum
d’alcaldes i alcaldesses. La creativitat al servei del lideratge de les ciutats”, acte
emmarcat dins de la XII Reunió Anual de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco
(RVCU) que tindrà lloc al Museu Municipal dels Transports i les Indústries de la
ciutat polonesa de Katowice. En aquesta reunió participen 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.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà a l’Assemblea General del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament que tindrà lloc a la Sala Francesc Tarafa
(c/ del Corró, 47, Granollers).
A les 20 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la gala de la 6a edició
dels Premios Proyecta Marketing de Cine. Els Premios Proyecta neixen el 2013 com
a una iniciativa de l’alumnat del Màster de Film Business amb la voluntat de
reconèixer i premiar els i les professionals del sector cinematogràfic que han
desenvolupat estratègies, accions i iniciatives que contribueixen a la millora de la
competitivitat i rendibilitat del cinema al nostre país. L’acte tindrà lloc a l’Hotel
Mandarin Oriental (pg. de Gràcia, 38-40, BCN).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller d’Autoconeixement. Destinat a definir els
interessos i motivacions pròpies, a conèixer les aptituds, formació i experiència, de
cara a trobar el perfil professional i el seu encaix al mercat laboral. Tindrà lloc a
Foment de Terrassa 4 (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia: Pla d’empresa. Com fer un bon
estudi econòmic-financer. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “Jardí de contes”. Taller de jardineria
i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes
aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. 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:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’estiraments, dins del Cicle Cerquem salut!. A
càrrec de Minerva Herrero, infermera de família i comunitària del Cap Sant Llàtzer.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Com prevenir els cops de calor”. A càrrec
d’Antònia Espinel i Ángeles López, infermeres del Cap Est. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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