Agenda

Dijous, 5 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 18 h:
L’alcalde en funcions de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor en funcions
d’Esports, Alfredo Vega, assistirà a l’acte de cloenda dels Jocs Esportius Escolars
2014-2015 i lliurarà els premis a l’alumnat de secundària que hi ha participat. Els
Jocs Esportius Escolars estan organitzats pel Consell Esportiu del Vallès Occidental
de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de
Badalona, 6).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
La regidora en funcions de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, assistirà a la
conferència “Els límits del Planeta i la transició energètica del Segle XXI”, a càrrec
de Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos
Energètics i Geologia del petroli de la Universitat de Barcelona, i de Ramon Sans
Rovira, enginyer industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en
Tècniques de Gestió Empresarial per la Universitat de Barcelona. L’acte, emmarcat
en els actes de la 24a Setmana del Medi Ambient, coincideix amb el Dia Mundial del
Medi Ambient. Tindrà lloc a la Sala Diesel del Museu Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya (rbla. d’Ègara, 270). Acte organitzat pel Servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament, CMES, Som Energia i Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC; amb la col·laboració del mNACTEC.
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A les 19 h:
El regidor en funcions de Cultura, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració de
l’exposició “Perfer”, de fotografia i vídeo, de Manel Ologaray. Mostra centrada en els
processos actuals de creació i divulgació de l'obra d'Ologaray mitjançant un diari de
fotografia quotidiana. L’exposició es podrà veure a la Casa Soler i Palet (c/ de la
Font Vella, 28) fins al dia 29 de juny.
A les 19.30 h:
La regidora en funcions de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà a
l’acte de cloenda de la 30a Setmana de Germanor de La Llar Fundació. L’acte tindrà
lloc a la Llar Fundació (av. de l’Abat Marcet, 78).
A les 21 h:
El tinent d’alcalde en funcions, Alfredo Vega, assistirà, per delegació de l’alcalde, al
Sopar de Germanor del 19è aniversari de la refundació de l’Ateneu Terrassenc. En
el decurs del sopar, emmarcat dins dels actes de la setmana de l’Ateneu, Vega,
juntament amb el president de l’Ateneu, Josep Corominas, lliurarà els guardons de
“Soci d’honor” i Ateneista d’honor”. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde
en funcions de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social i representants
dels Grups Municipals, tindrà lloc a la Sala Europa de l’Hotel Don Càndido (rambleta
del Pare Alegre, 98).
ALTRES ACTIVITATS
A les 8.30 h:
Activitats del Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament: Tercera sessió del
cicle de 6 trobades entre les empreses allotjades a Qu4drant.0, amb dinamització de
Connexió Natura. Espai de cooperació, generació de sinèrgies i intercanvi
d'experiències. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers 5, passadís B, 2a planta).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”, a càrrec de
personal tècnic del Servei d’Ocupació. En l'espai de màrqueting personal es treballa
sobre el valor i la projecció de les nostres competències personals i les nostres
potencialitats. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Xarxes professionals i eines 2.0 per
a la recerca de feina”, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. L'espai de
xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per aquelles persones que us trobeu en
situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en línia. Tindrà lloc a
l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
24a Setmana del Medi Ambient: Itinerari per conèixer l’Anella Verda de Terrassa: el
Torrent de la Betzuca i els espais agrícoles de la Plana (6 km). Punt de trobada:
Estació d’autobusos de Terrassa (ctra. de Montcada, 2).
D’11 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: El Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa hi
serà present a l’XI edició de la Fira Modernista de Barcelona promocionant la ruta
“Un tastet pel patrimoni Industrial i Modernista” i les visites guiades a la Masia
Freixa. També s’oferirà informació i publicacions del patrimoni terrassenc. És la
primera vegada que l’Ajuntament de Terrassa hi participa a la Fira Modernista amb
un estand propi amb la intenció d’intensificar la promoció i la comercialització dels
productes turístics de la ciutat. L’estand del Servei de Turisme estarà instal·lat al cor
de l’eixample barceloní, concretament al carrer de Girona, entre els carrers de
València i de Mallorca.
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
A les 19.30 h:
9è Cicle de Teatre Escenes Locals: “Amor a novena vista”, tragicomèdia per a adults
d’Ariel Foca Sosa. A càrrec del Grup de Teatre Cul de Sac sota la direcció d’Ariel
Foca Sosa. Activitat organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la
col·laboració de l’AV del Segle XX. La representació es farà al Casal del Segle XX
(pl. del Segle XX, 11).
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A les 21 h:
Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa: “Elixir”, Festival Poètic de Terrassa nascut
l’any 2013 d’una idea original de l’actriu Rosa Boladeras en coproducció amb el
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. Els protagonistes de l’espectacle són poetes i
músics amb l’objectiu d’omplir de poesia carrers, terrats, jardins i balcons de la
ciutat. El punt de trobada serà el Hall del Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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