Agenda

Divendres, 6 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 8.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor del Districte 5, Marc
Armengol; i del regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque; es reunirà amb una
delegació de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns del Poble Nou – Zona
Esportiva encapçalada per la seva presidenta, Mari Carmen Martínez, i amb el
director de l’Esplai La Fera de Poble Nou, Dani Costa. La reunió tindrà lloc a la seu
de l’AV (c/ de Pardo Bazán, 96) i s’inscriu en el marc de la iniciativa “Govern als
districtes”, que traslladarà cada trimestre, i durant una setmana, el Govern de la
ciutat als diferents districtes.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Seguretat, Maruja
Rambla, rebrà el sotscap dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial Terrassa,
Manuel Sánchez. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 1416).
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A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la concentració d’alcaldes i
alcaldesses que es farà a la Delegació del Govern espanyol a Barcelona (c/ de
Mallorca, 278) per tal de lliurar les còpies de tots els expedients a disposició de
l’Ajuntament de Terrassa que quedaran aturats i sense tramitar a causa del recurs
interposat pel Govern de l’Estat a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada per
unanimitat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015 fruit d’una Iniciativa
Legislativa Popular.
Prèviament a l’inici de l’acte, el president de la Federació de Municipis de Catalunya,
Xavier Amor, i el president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch,
mantindran un contacte amb els mitjans de comunicació.
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de bateig del comboi Lluís
Muncunill dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), juntament amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull. A
l’acte, que tindrà lloc a l’andana de l’Estació Terrassa Rambla, també hi assistiran el
president dels FGC, Enric Ticó; el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc
Armengol; portaveus dels Grups Municipals i membres de la Corporació Local.
Posteriorment, a les 19.45 h, hi haurà una breu actuació coral de l’Orfeó Joventut
Terrassenca a la plaça de Clavé en homenatge als senyors Lluís Muncunill i Josep
Anselm Clavé, que visiten Terrassa per la Fira Modernista.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte inaugural de la XIV Fira
Modernista de Terrassa, una recreació d’un assaig dels Cors d’en Clavé, que tindrà
lloc a la plaça Vella. A l’acte també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; portaveus dels Grups Municipals
i membres de la Corporació Local.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, farà el lliurament de
diplomes a persones nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per
promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més
cohesió social. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado
assistirà a la conferència teatralitzada “Crononautes del Modernisme”, conferència
divulgativa de l’àmbit de la ciència que s’inclou dins de les activitats de la Fira
Modernista i que tractarà sobre els avenços tecnològics de l’època. La conferència, a
càrrec de Ludologia Bcn, està organitzada pel servei d’Innovació i Universitat de
l’Ajuntament. Tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà, per delegació
de l’alcalde, a la trobada del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Josep Rull, amb alcaldes, alcaldesses i càrrecs electes de la comarca a
la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Durant la reunió, el conseller els
informarà de les prioritats del Departament de Territori i Sostenibilitat a la comarca
del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’exposició de l’artista Sílvia López que
presentarà l’exposició de poesia virtual “OJ”. L’exposició es podrà veure fins al 30 de
maig a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs de “Neteja en espais oberts i
instal·lacions industrials” (Certificat de Professionalitat). Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: Curs d’Apoderament per a persones en
situació de canvi professional. Curs per conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral. Tindrà lloc al Vapor Universitari
(c/ de Colom, 114).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 10 i a les 11 h:
Activitats del Servei d’Educació: “Estimada aigua”, activitat adreçada a alumnes
d’educació primària, organitzada per l’Escola l’Heura. Es tracta d’una adaptació
teatralitzada del conte “Compte amb l’aigua!”. Tindrà lloc al Teatre Alegria (c/ de
Gaudí, 15) i hi participaran 437 alumnes de 8 escoles de la ciutat.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Explorant la selva d’Eric
Carle”. Activitats per a famílies amb infants de 4 a 9 anys. A la Biblioteca del Districte
3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de la Matrioixca”, a càrrec de Monika Klose. Activitat
adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “El calaix de l’artista”.
Activitat per a infants a partir de quatre anys. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: i-Biblioteques – Teatre: “M’exalta el nou i m’enamora el vell”, a
càrrec de la companyia de Teatre Essela. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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