Agenda

Divendres, 27 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la representació de la cantata
“Bruixes”, amb música de Ricard Gimeno i lletra de Jesús Nieto. La regidora
d’Educació, Rosa Maria Ribera, és la directora musical d’aquesta cantata que es
representa del 25 al 27 de maig al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2). Enguany hi
participaran 807 alumnes de 15 escoles de la ciutat.
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la presentació del llibre “Tertúlia
amb convidat 1997/2014: recull històric de l’arxiu”, de Juli Puigantell, Joan Fontanet i
Josep Vila, homenatge a totes les persones que han participat durant aquests 17
anys en el cicle Tertúlia amb convidat. L’acte comptarà amb la presència dels autors
i de la directora de la BCT Xarxa, Maria Gental. A l’acte, que tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa, també hi assistirà el regidor de Cultura, Jordi Flores.
Durant els 17 anys en què es va organitzar aquesta activitat, s’hi van fer gairebé 300
xerrades i van passar per la tertúlia 213 convidats.
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
visitarà la seu del club de bàsquet femení Joventut Esportiva Terrassa (Pavelló
Municipal de Can Jofresa, c/ de Badalona, 4), on s’entrevistarà amb una delegació
de la Junta Directiva del club encapçalada per la seva presidenta, Natàlia Mas.
Durant la reunió, la nova Junta es presentarà a l’alcalde i li parlarà dels projectes de
futur del club.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, juntament amb el president de Creu Roja
Terrassa, Marià Gàllego, presentarà demà en roda de premsa la campanya “Omplim
El Rebost” que es durà a terme els dies 3 i 4 de juny. A l’acte de demà, que tindrà
lloc al Centre de Distribució Social d’Aliments El Rebost, assistiran també
representants de les entitats que impulsen la campanya o que hi col·laboren. L’acte
tindrà lloc al Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa El Rebost (c/ de
Santa Maria de Mazzarel·lo, 94)
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, i la regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participaran en l’acte de
cloenda i en el lliurament de diplomes als i les alumnes participants en el programa
Tastets d’Oficis, projecte d’orientació impulsat pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament
de Terrassa en coordinació amb els instituts de la ciutat adreçat a alumnes de 4t
d’ESO que presenten dificultats per adquirir les competències pròpies de l’etapa
educativa. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 17.30 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al Berenar d’inici de la Festa
Major del barri del Pla del Bonaire i a les exhibicions/masterclass de cursos i tallers
de country, balls llatins, sevillanes i zumba. Les activitats, organitzades per
l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire, tindran lloc al pati del Casal Cívic del Pla
del Bonaire (c/ de Sabadell, 4).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la subhasta benèfica d’obres d’art a la
galeria d’art Tigomigo. Amb aquesta subhasta finalitza l’exposició DA DÀ, en la que
han participat trenta artistes amb obres d’inspiració dadaista. Els beneficis es
destinaran a l’associació La Medusa, per a un projecte de cooperació sanitària al
Senegal. La Medusa és una associació de professionals de la sanitat (pediatres,
infermers i infermeres) de l’Hospital General de Catalunya i Parc Taulí que fa més de
deu anys que viatgen durant l’estiu al Senegal per realitzar operacions quirúrgiques
a infants i adults. La subhasta tindrà lloc a la galeria Tigomigo (c/ del Viveret, 7).
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A les 19 h:
La regidora del Segle XX, Rosa Maria Ribera, assistirà a la inauguració de les
exposicions d’aquarel·la i pintura de roba, organitzades per l’Associació de Veïns del
Segle XX amb motiu de la Festa Major del barri. L’acte tindrà lloc al Casal Cívic del
Segle XX (pl. del Segle XX, 11).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació de “La Novena de
Beethoven”, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Rubén
Gimeno; el Cor de Cambra de Granollers, dirigit per Josep Vila; el Cor de la
Diputació de Girona, dirigit, per Pablo Larraz; la soprano Eugènia Montenegro; la
mezzosoprano Mireia Pintó; el tenor Francisco Corujo; i el baix Xavier Mendoza. Al
Concert tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). El dia del concert,
el Banc dels Aliments juntament amb voluntaris de la Creu Roja de Terrassa, faran
recollida d’aliments bàsics (oli, llet, conserves) per aconseguir que les persones més
necessitades rebin ajuda alimentària també durant l’estiu.
A les 21 h:
El tinent d’alcalde Alfredo Vega, rebrà a Madrid la Medalla de Bronze atorgada per la
Reial Federació Espanyola de Hockey, distinció relativa a la temporada 2014-2015,
per la seva intensa col·laboració amb l’hoquei en la seva etapa de regidor d’Esports
de l’Ajuntament de Terrassa.
A les 22.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert dels grups Roba Estesa i
Sense Sal que tindrà lloc a la sala Faktoria d’Arts (c/ de la Rasa, 64-66).
A les 22.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la 13a edició del Festival Sant Pere Sona! que comptarà amb les
actuacions dels grups The Anti-Patiks i Èxtasis que tindrà lloc a la plaça del Triomf
dins dels actes de la Festa Major del barri de Sant Pere.
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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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs de carretoner/a. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Gamma 2.0: “Màrqueting Personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les
nostres competències personals i les nostres potencialitats. A l’Edifici Foment (ctra.
de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Crea el teu currículum”. El currículum és l’eina
bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li treure partit als punts
forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a qui selecciona. En
aquest espai de coneixement volem transmetre la importància del currículum vitae
com a eina imprescindible a l’hora de buscar feina. Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
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).
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A les 10 h:
Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Treballa el teu projecte amb nosaltres.
Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma pràctica
sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement col·lectiu,
aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir més dificultats i, en cas que
ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. A l’Edifici de Foment
(ctra. de Martorell, 95).
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).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. Tindrà lloc a
l’Oficina de Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: I+D Laboratori de creativitat “Calaix d’artista”. Taller
familiar per a infants a partir de quatre anys acompanyats dels pares. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La biblioteca surt al carrer” per la Festa Major del Barri
de Pla de Bonaire. Ens trobareu al Casal Cívic.
A les 17.30 h:
Activitats del Servei Jove: Inauguració de l’exposició “Joves Dibuixants Urbans”, a
càrrec dels alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Cultura Pràctica. Activitat inspirada en
el col·lectiu d’Urban Sketchers que consisteix en la realització de dibuixos en espais
emblemàtics de la ciutat per part d’alumnat de 4t d’ESO de l’assignatura optativa de
dibuix artístic de l’Escola Cultura Pràctica. Tindrà lloc al BaumannLab (av. de
Jacquard, 1).
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A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Ritournelle de la faim” de J.M.G. Le
Clézio, a càrrec de Xavier Rodríguez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
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