Agenda

Dimecres, 11 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en l’acte d’inauguració del Centre Logístic
de Biomassa del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El nou Centre Logístic de
Biomassa Comarcal del Vallès Occidental es posa en marca aquest estiu en el marc
del projecte Boscos del Vallès de prevenció d’incendis a partir de la dinamització del
mercat de la biomassa forestal al Vallès Occidental. El Centre Logístic, ubicat al
terme municipal de Terrassa, permetrà gestionar la fusta dels boscos vallesans, de
quilòmetre zero, i transformar-la en estella que alimentarà inicialment les dues
calderes de biomassa que s’han posat en marxa aquesta primavera en equipaments
supramunicipals: a la Universitat Autònoma de Barcelona i al Consorci Sanitari de
Terrassa. Tot plegat permetrà incentivar un mercat privat de compra venda de fusta
–tenint en compte que el 89% de la superfície forestal és privada- i generar un
impacte positiu en els boscos i en la prevenció d’incendis. A més, també es fomenta
un nou model econòmic basat en l’economia circular. L’acte d’inauguració comptarà
també amb la participació del president del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
Ignasi Giménez; del conseller delegat de Boscos del Consell Comarcal, Josep
Beltran i de l’alcalde d’Ullastrell, Joan Ballbé, en representació dels alcaldes i
alcaldesses de diferents municipis de la comarca. A l’acte assistiran representants
dels propietaris forestals i Raimon Mariné, gerent de l’empresa concessionària UTE
Boscos del Vallès que gestiona el Servei, que farà una explicació del funcionament
del Centre Logístic. L’acte tindrà lloc al Centre Logístic de Biomassa (c/ de la Terra,
9, Polígon 1, Els Bellots).
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A les 17.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació del Gremi de la
Construcció del Vallès encapçalada pel seu president, Antoni Palet, per parlar de
temes d’interès per a l’entitat. El Gremi de la Construcció del Vallès és una
associació empresarial creada per representar i defensar els interessos de les
empreses de la construcció. L’acte tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en el Sopar d’agraïment a les
entitats col·laboradores en la Festa Major 2018, que tindrà lloc a la zona de pícnic de
la Piscina de Vallparadís. A l’acte també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; la regidora d’Esports, Eva
Candela; i el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, a més de portaveus
dels Grups Municipals i membres de la Corporació Local.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a l’acte de presentació “One year to
go” dels World Roller Games Barcelona 2019 que tindrà lloc al Pavelló Mies van der
Rohe (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7, Barcelona). Terrassa serà subseu del
World Roller Games (WRG) que es disputaran del 5 al 14 de juliol de 2019, el més
gran esdeveniment mundial que agrupa els campionats del món de totes les
disciplines de roller sports. Concretament, les ciutats de Terrassa i Mollet acolliran el
Campionat del Món Júnior d’Hoquei sobre Patins, que tindrà lloc entre el 29 de juny i
el 6 de juliol. Els WRG coronaran els millors del món d'onze modalitats tan dispars
com Alpí, Artístic, Roller Freestyle, Descens, Inline Freestyle, Hoquei Línia, Hoquei
Patins, Roller Derby, Scooter, Velocitat i Skateboard, en un mundial que
serà classificatori per als Jocs Olímpics de Tokio 2020 i en el que participaran més
de 4.000 atletes.
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A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
oferirà una roda de premsa per presentar la 13a edició del programa d’activitats del
cicle “Fem l’Estiu a Terrassa”, un projecte de dinamització cultural i comunitària als
diferents barris de la ciutat que tindrà lloc de juliol a setembre. A l’acte participaran
també representants de l’Associació de Circ Tub d’Assaig, de l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48 (OCT48), i de l’Associació Egara Film Festival. L’acte tindrà lloc a la
Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 18 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la visita guiada al
Campus Terrassa “Descobreix el Campus TU”. El punt de trobada serà davant de
l’Escola Industrial (c/ de Colom, 1). Al recorregut s’explicarà la història de la
universitat a Terrassa, els centres que componen el campus i els serveis que s’hi
poden trobar.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereixen. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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 del Museu de Terrassa: “A l’estiu, la mainada al Museu”. Taller familiar: “El
meu nom en iber”, activitat per a infants de 3 a 8 anys. Tindrà lloc a la Seu d’Ègara
(pl. del Rector Homs, 1).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica Scratch, adreçat a infants a partir de 6
anys, on podran aprendre a fer un treball amb ordinador per l’escola. A càrrec de
Marc Lázaro. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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