Agenda

Dijous, 6 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 15 h:
L’alcalde, Alfredo Vega, farà la ponència “El dret d’implementació de les agendes
globals a les ciutat intermèdies: un valor afegit per al desenvolupament”, dins de la
taula temàtica “Impulsar les ciutats intermèdies en el món: un potencial únic per a la
sostenibilitat global i la justícia territorial”, emmarcada 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, del 5 a
7 de juliol. A l’acte assistirà també el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció
de la Ciutat, Amadeu Aguado. 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
Al llarg del dia:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a diverses activitats programades
amb motiu de la Festa Major del barri de Guadalhorce, organitzades per l’Associació
de Veïns de Guadalhorce.
Al llarg del dia:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a diverses activitats programades
amb motiu de la Festa Major del barri de Ca n’Anglada, organitzades per l’Associació
de Veïns de Ca n’Anglada.
Al llarg del dia:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà a diverses activitats programades
amb motiu de la Festa Major del barri de Sant Pere Nord, organitzades per
l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord.
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la presentació dels
Projectes Explorer 2018 i, posteriorment, a les 11.40 h, participarà en l’acte de
cloenda i en el lliurament de premis del Programa Explorer 2018. Explorer és un
programa de suport a l’emprenedoria dels joves a través de la formació,
l’assessorament i la tutoria de professionals perquè les persones participants
desenvolupin i estableixin els seus projectes de negoci. Va dirigit a joves d’entre 18 i
31 anys amb inquietuds per al desenvolupament d’idees innovadores. Té una durada
de 5 mesos, compresos entre el febrer i el juny, i està format pel següent pla de
treball: formació (presencial a l’Euncet i online a través d’UniMOOC), assessorament
i tutories. Explorer, és una iniciativa dirigida i coordinada pel Centro Internacional
Santander Emprendimiento (CISE), amb el mecenatge de Banc Santander i la
col·laboració local d'Orbital 40 (Parc Científic i Tecnològic de Terrassa), que articula
la col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa, el Centre Tecnològic Leitat i l'Euncet
Business School. L’acte tindrà lloc a l’Euncet Business School (ctra. BV-1221 de
Terrassa a Talamanca, km 3).
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A les 20 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a l’acte de lliurament de premis i
distincions als socis i sòcies del Atlètic Terrassa Hockey Club amb motiu de la
celebració de la cloenda de la temporada 2017-2018. L’acte tindrà lloc a les
instal·lacions del club a Can Salas (ctra. de Castellar, 628).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 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.
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprenem llengües llegint i parlant”, taller basat en
l’intercanvi lingüístic. A càrrec d’Aprenem Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes que fan pessigolles”. A càrrec
de l’Ós Mandrós. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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