Agenda

Dissabte, 5 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart,
assistirà a la disputa del partit d’handbol en categoria sènior que enfrontarà
l’Handbol Ègara i el Sabadell Handbol, emmarcat dins del 1r Torneig Handbol Egara,
que es disputarà els dies 5 i 6 de setembre en les categories infantil, cadet, juvenil i
senior. El torneig, organitzat pel Club Handbol Egara, es disputarà al Poliesportiu
Municipal de Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà al Mercat
Ecològic i de Proximitat que se celebra cada dissabte primer de mes al passeig del
Vapor Gran. El mercat, organitzat per l’Associació d’Amics del Vapor Gran, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, pretén divulgar la importància d’una
alimentació de qualitat per millorar la salut, promocionant la cultura culinària local i
participant en la conscienciació mediambiental.
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Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 23è Torneig Internacional Hyunday
Solmarcar de Futbol Base, organitzat pel Club Natació Terrassa, en el que
participaran un total de 18 equips de 10 clubs diferents en les categories cadet i
infantil. El torneig es disputarà del 4 al 6 de setembre a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n). Durant aquests tres dies es jugaran un
total de 41 partits i es podran veure en acció 300 jugadors. Com a novetat, enguany
tots els partits de la categoria aleví es disputaran al Camp Federatiu d’Hoquei per
descongestionar el camp principal del club.
A les 22.30 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà, per delegació de l’alcalde, a
l’espectacle de monòlegs organitzat per recaptar fons i donar a conèixer la malaltia
de Duchenne organitzada per l’equip Ègara Cop Walkers, format per sis policies
municipals. Aquest acte s’emmarca en els actes de commemoració del Dia Mundia
de la Conscienciació de la Malaltia de Duchenne, que se celebra el dia 7 de
setembre. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98). Els
monologuistes participants seran Eva Cabezas, Alberto Demomento, Carles Pozo i
Toni Cano.

Diumenge, 6 de setembre

AGENDA
Al llarg del dia:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 1r Torneig Handbol Egara, que es
disputarà els dies 5 i 6 de setembre en les categories infantil, cadet, juvenil i senior.
El torneig, organitzat pel Club Handbol Egara, es disputarà al Poliesportiu Municipal
de Sant Llorenç (c/ de Castellsapera, s/n).
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A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al 23è Torneig Internacional Hyunday
Solmarcar de Futbol Base, organitzat pel Club Natació Terrassa, en el que
participaran un total de 18 equips de 10 clubs diferents en les categories cadet i
infantil. El torneig es disputarà del 4 al 6 de setembre a les instal·lacions del Club
Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n). Durant aquests tres dies es jugaran un
total de 41 partits i es podran veure en acció 300 jugadors. Com a novetat, enguany
tots els partits de la categoria aleví es disputaran al Camp Federatiu d’Hoquei per
descongestionar el camp principal del club.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la representació d’”Incert”, espectacle
inaugural del 7è Festival de Circ de Terrassa, a càrrec de la companyia Circ Pistolet.
Aquest espectacle va obtenir cinc nominacions als Premis Zirkòlika 2014, guanyant
el Premi a la Millor Direcció Artística i el Gran Premi BBVA Zirkòlika al millor
espectacle de circ de Catalunya 2014. La funció tindrà lloc al Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
A les 20 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Ribera, assistirà a la 7a preliminar del concurs “Tú
sí que vales Terrassa”, organitzat per Flamencología Asociación Cultural Andaluza
Nuevos Aires del Camino. L’acte tindrà lloc a les Pistes Poliesportives de Can Palet
II (c/ del Túria, 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Visita
familiar i taller: “Cosim un ambientador per al cotxe”. Al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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Dilluns, 7 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del director regional de Media Markt
a Catalunya, Xavier Rofes; i del gerent de Media Markt Terrassa, Jaime Borraz;
participarà en la roda de premsa de presentació de la nova superfície comercial que
Media Markt obrirà al públic el dimecres 9 de setembre al Parc Vallès. A l’acte també
hi assistiran el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper, i el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i
regidor de Comerç, Amadeu Aguado. El nou centre comercial comptarà amb més de
2.000 m2 dedicats a l’electrònica de consum amb més de 45.000 referències de
producte. Un total de 90 persones treballaran al nou centre. El procés de selecció
d’aquest personal ha comptat amb la col·laboració del Servei d’Ocupació municipal,
que ha derivat persones en recerca de feina de la seva borsa de treball. L’acte tindrà
lloc a Media Markt Terrassa (av- del Tèxtil, 47 - 49, parcel·la 1, Parc Vallès).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del conseller d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig; i del president del Grup Bon Preu, Joan Font;
participarà en l’acte d’inauguració i visitarà les instal·lacions del nou centre comercial
Esclat, del Grup Bon Preu, situat a l’antiga fàbrica Agut. El punt de trobada serà al
carrer Amadeu de Savoia, 91. L’acte comptarà també amb la presència del tinent
d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; i el
tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç,
Amadeu Aguado; i del regidor del Districte 5, Marc Armengol. El nou supermercat
Esclat de Terrassa compta amb una superfície de 4.000 m2 i amb un aparcament per
a 350 vehicles. La posada en marxa del centre comercial ha suposat la contractació
de 80 persones. El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament ha col·laborat activament en
la selecció d’aquest personal.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, i regidora d’Educació,
Rosa Ribera, farà l’obertura de la Jornada d’Inici de Curs 2015 - 2016 juntament amb
el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Lluís Baulenas. L’acte, durant el
qual es presentaran el Pla de Formació de Zona i la Guia d’Activitats i Serveis
Educatius, tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental
(c/ de Baldrich, 268).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Passaport Art Nouveau. “De viatge... per l’Europa
modernista”. Vuitena destinació: Catalunya. Dins del cicle “Passa l’estiu al Museu”.
Taller per a infants de 4 a 12 anys. A la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella,
29).
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