Agenda

Dimarts, 10 de juliol
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17.00 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació del Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Occidental, encapçalada pel seu president, Ricard
Torralba, i el gerent, Daniel Criach. L’objectiu de la reunió és presentar a l’alcalde el
projecte de rehabilitació de l’espai que va cedir l’Ajuntament com a seu de
l’organisme al carrer de Sant Isidre. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El regidor de Transparència, Javier García, donarà la benvinguda a les persones
assistents a l’acte de constitució de la Comissió Ciutadana de Transparència. A la
mateixa sessió, la comissió establirà el seu règim de funcionament i decidirà quines
persones n’exerciran la Presidència i la Secretaria Tècnica. La creació de la
Comissió Ciutadana de Transparència, que farà funcions d’avaluació externa i
independent de la transparència municipal, és un mandat del Ple, aprovat per
unanimitat, i està prevista per l’Ordenança de transparència, accés a la informació i
bon govern. L’acte, obert als mitjans de comunicació, tindrà lloc a la sala de reunions
de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Punt de Voluntariat: Curs “Tècniques i recursos per a la captació i
selecció de voluntaris”. Adreçat als coordinadors i coordinadores de voluntariat
d’entitats que, preferentment, tinguin seu a Terrassa. El curs tindrà una durada de
tres dies (10, 11 i 12 de juliol). A càrrec de Laia Bernués, educadora social i directora
de l’AFEV Barcelona; i d’Anna de Eguia, educadora social i coordinadora de
voluntariat de la Fundació Bayt Al-Thaqafa. Tindrà lloc a la Masia Freixa, (pl. de
Josep Freixa i Argemí, 11 ).
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
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 11 h:
Activitats de BaumannLab: “Propaganda cultural (serigrafia)”. A càrrec de Bernat
Puig. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs: “Millora la teva informàtica”. Dirigit a infants a partir
de 6 anys. A càrrec de Marc Lázaro. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de BaumannLab: “Art i educació”. A càrrec de Cristian Añó. Tindrà lloc a la
Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Aprenem”, 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 18.30 h:
XIII Curs d’estiu sobre la Unió Europea: “Apropar la UE a la ciutadania”, a càrrec de
Concepció Muñoz, documentalista del Centre de Documentació Europea de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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