Agenda

Dimecres, 1 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; del tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern
Obert, Alfredo Vega; i de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell
Lluís; visitarà els horts ecològics del Centre de Jardineria L’Heura, a la finca de
Torrebonica, destinats a la producció i comercialització dels seus productes. El
Centre de Jardineria L’Heura, fundat l’any 1994 com a entitat no lucrativa, té la
finalitat de facilitar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica i/o
trastorn mental. El punt de trobada de la visita serà davant de Can Viver de
Torrebonica (N-150, de Sabadell a Terrassa, km 15,7).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la presentació de la 1a edició del Clínic
d’Entrenadors Ciutat de Terrassa, organitzat per Futbol 360º, que tindrà lloc els dies
18 i 19 de juny al DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Center La Mola i al
Camp de Futbol de Matadepera, dirigit a entrenadors de base i de futbol amateur. A
la roda de premsa, que tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28) hi
participaran l’entrenador nacional de futbol Manel Delegado i Àlex Navarro,
organitzador del Clínic d’Entrenadors Ciutat de Terrassa.
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A les 18 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’acte de
descoberta de dues obres de la il·lustradora terrassenca Anna Clariana donades a la
ciutat. Es tracta d’un dels primers dibuixos de Clariana que Josep Maria Font ha
donat a la ciutat i que quedarà exposat a la sala infantil de la Biblioteca Central.
L’acompanyarà una altra il·lustració, en aquest cas cedida per la pròpia il·lustradora,
de creació més recent i que permetrà comprovar la seva evolució al llarg d’aquests
anys de trajectòria. L’acte coincideix amb l’arribada a la Biblioteca Central de
Terrassa d’una mostra de llibres de l’autora que durant dos mesos ha visitat de
forma itinerant les diferents biblioteques municipals i que es podrà veure a la BCT de
l'1 al 15 de juny. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
lletres, 1)
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a l’emissió de l’òpera en directe, des del
Gran Teatre del Liceu, “I Capuleti e i Montecchi, de Vincenzo Bellini amb llibret de F.
Romani”. L’emissió tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs amb Certificat de Professionalitat:
“Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials”. Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
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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 de les nostres
competències personals i les nostres potencialitats. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès. Nivell inicial,
a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran: Activa el + 60: “Jardí de contes”.
Taller de jardineria i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres,
arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al
pati interior de la biblioteca, i proporcionar nocions de jardineria i horticultura a les
persones grans participants. Es realitza amb el suport d'un monitor i del personal de
la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al jardí per part d'alumnes de
diferents escoles, on la gent gran els hi explica contes i els hi ensenya els diferents
productes de l'hort. El taller "Jardí de contes" s'emmarca dins del projecte "Terrassa
ciutat amiga de les persones grans". A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons. Grups de conversa en francès. Nivell
avançat, a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a Masia Freixa. A l’Oficina de Turisme
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 18 h:
Cerquem Salut: Taller d’estiraments, a càrrec de Minerva Herrero, infermera de
família i comunitària del Cap Sant Llàtzer. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient: Visita als horts ecològics del Centre de
Jardineria L’Heura. Amb motiu de la 25a Setmana del Medi Ambient. El punt de
trobada serà a l’Estació d’Autobusos de Terrassa (ctra. de Montcada, 2).
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