Agenda

Dissabte, 7 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del cap de setmana:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat dels respectius regidors i regidores
de Districte, visitaran diverses activitats programades amb motiu de les festes majors
dels barris de Ca n’Anglada, la Cogullada i Sant Pere Nord.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a la 20a edició de La
Descomunal, una sessió especial de celebració que tindrà lloc al Pla del Castell del
Parc de Vallparadís. En aquesta ocasió, es convocarà a trobar-se totes les persones
assistents a les edicions anteriors i tot el jovent amb inquietuds artístiques en
general, per reflexionar sobre el que s’ha fet fins ara i sobre com ha de ser el futur.
Quatre convidats sorpresa participaran també en la trobada, que consistirà en una
passejada pel Parc de Vallparadís en què es debatrà sobre el passat, el present i el
futur d’aquesta activitat cultural a la ciutat. L’activitat finalitzarà amb un pícnic al Pla
del Castell on les persones assistents podran compartir l’experiència, fer un repàs de
les Descomunals que s’han fet fins ara i començar a pensar en les edicions del curs
vinent. La Descomunal és una trobada de joves artistes terrassencs promoguda pel
BaumannLab, el laboratori de creació jove del servei de Joventut i Lleure Infantil,
per afavorir una xarxa de relacions entre artistes i entitats culturals locals. Se celebra
aproximadament cada dos mesos (se’n fan cinc a l’any) i cadascuna de les edicions
està organitzada per algun artista jove o col·lectiu d’artistes joves de la ciutat.
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà la ponència “Urbanisme inclusiu: Els reptes de la formació a les ciutats
intermèdies”, emmarcada en el Primer Fòrum Mundial de Ciutats Intermèdies (iCities), 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, al que ha
assistit i participat l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del mateix tinent
d’alcalde. 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.
A les 12 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, participarà en l’acte institucional del Torneig de
Hockey Solidari que enguany arriba a la seva 10a edició sota el lema “Tots junts fent
esport per una bona causa” amb l’objectiu d’ajudar a cobrir les necessitats més
primàries d’infants i adolescents de Terrassa. L’acte, al que també assistirà el
regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, tindrà lloc a les
instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint Badiella, 5).
A les 17.45 h:
La regidora d’Espots, Eva Candela, assistirà a la Desfilada dels equips participants a
la 18a edició del Torneig Europeu d’Escoles d’Hoquei (TEEH 2018) que es disputa
del 6 al 8 de juliol a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey a Matadepera (ctra. de
Terrassa a Talamanca, km 5,6). Al torneig participen 800 membres d’escoles
d’hoquei de països com Anglaterra, França o Alemanya, a més dels de diferents
comunitats autònomes i d’equips catalans.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Diumenge, 8 de juliol

AGENDA
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).

Dilluns, 9 de juliol

AGENDA
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller d’infants de 4 a 12 anys: “El meu arbre de la
vida”. Taller 3: “Jo + nosaltres (tribu)”. Aquesta activitat forma part del cicle “Passa
l’estiu al Museu”. Tindrà lloc a la Casa Alegre Sagrera (c/ e la Font Vella, 29).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller: “Comercialització,
estratègia de vendes i comunicació” amb motiu de la celebració del Dia Internacional
de les Cooperatives. A càrrec de la Federació de Cooperatives. Tindrà lloc a l’edifici
Vapor Gran (c/ de Telers, 5, passadís B, 1a planta).
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: Curs d’informàtica Scratch. A càrrec de Marc Lázaro.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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