Agenda

Dijous, 5 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Del 5 al 7 de juliol:
L’alcalde, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, assistirà i participarà en el Primer Fòrum
Mundial de Ciutats Intermèdies (I-Cities), un grup de treball dins de la xarxa de
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que se celebra a la localitat de Chefchaouen,
al Marroc. CGLU és una organització que aglutina més d’un miler de municipis de
127 països representant més de la meitat de la població mundial i constituint-se en
un potent interlocutor de les ciutats i les seves comunitats dins l’àmbit internacional.
La xarxa de Ciutats Intermèdies (I-Cities) està liderada per la mateixa ciutat de
Chefchaouen amb el suport de Terrassa, que colidera la xarxa ocupant una de les
quatre vicepresidències i n'actua com a ciutat líder a Europa. La resta de ciutats que
lideren diferents àrees regionals són: Neveshir, Turquia (Orient Mitjà i Àsia
Occidental), Cuenca, Equador (Amèrica Llatina) i Odienné, Costa d'Ivori (Àfrica). El
Fòrum que se celebra al Marroc servirà com a cloenda d'un procés de diferents
fòrums continentals que s’han dut a terme durant el darrer any i mig per recollir la
veu de les I-Cities sobre diferents agendes globals i la implementació dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS). Una trobada en la que es treballarà per
produir recomanacions i instruments que permetin facilitar la implementació dels
ODS i les seves polítiques públiques en les I-Cities i també a escala global.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Qualitat Democràtica, Javier García, juntament amb el subdirector
general de Cooperació Social i Voluntariat, Marc Viñas, donarà la benvinguda a les
persones assistents a la Trobada del Grup de Treball de Punts/Programes de
Voluntariat dels Ens Locals i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
(DGACC). que tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Freixa i Argemí, 11).
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la presa de possessió
de Joan Gispets com a degà de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
(FOOT). L’acte tindrà lloc a la sala d’audicions de la FOOT (c/ del Violinista Vellsolà,
37, 2a planta).
A les 11.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la presentació del
projecte “Mirades Solidàries” del Centre Universitari de la Visió. Aquest programa vol
animar a empreses i particulars a apadrinar tractaments especialitzats per tenir cura
de la salut visual de persones en situació de vulnerabilitat. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions del Centre Universitari de la Visió de la UPC (pg. del Vint-i-dos de
Juliol, 660). L’acte comptarà amb la presència del rector de la Universitat Politècnica
de Catalunya (Francesc Torres).
A les 17 h:
La regidora de Salut, Eva Candela, assistirà a la presentació del “Rodallibre”, nou
servei de Voluntariat del Consorci Sanitari de Terrassa que oferirà llibres i jocs de
taula en préstec a pacients ingressats a l’Hospital de Terrassa. En aquest nou servei
hi participen el Consorci Sanitari de Terrassa, la BCT Xarxa, l’Institut Santa Eulàlia
de Terrassa, l’Associació Local d’Entitats per la Inclusió de Terrassa (ALEI) i la
Xarxa d’ArlliBREs. L’acte, al que també assistirà el regidor Adrián Sánchez, tindrà
lloc a l’entrada principal de l’Hospital de Terrassa (ctra. de Torrebonica, s/n).
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A les 19.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la
Trobada anual d’arquitectes del Vallès 2018 que tindrà lloc a la Casa Alegre de
Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Posa a prova la teva
idea”. Taller pràctic en què s’explicaran diverses tècniques per tal de madurar la idea
de negoci. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici Vapor Gran (c/ de Telers, 5,
passadís B, 2a planta).
A les 10 h:
Participa a Terrassa: “Proposa inversions per millorar el teu districte! Procés de
Priorització d’Inversió als Consells Municipals de Districte 2018. Presenta la teva
proposta”. “Participa a Terrassa” és una plataforma de participació digital, gestionada
pel Servei de Qualitat Democràtica en col·laboració amb el Servei de Tecnologia i
Sistemes d’Informació. La sessió de suport tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Avel·lí Estrenjer (pl de la Cultura, 5).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes de Festa Major”. A càrrec
d’Explica’m un conte. Per a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica: “Millora la teva informàtica”, a càrrec
de Marc Lázaro. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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