Agenda

Dijous, 2 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva de la Federació d’Associacions
Extremenyes a Catalunya (FAEC), per tal de conèixer de més a prop les activitats
que tenen previstes celebrar a Terrassa amb motiu del Dia d’Extremadura, i del 25è
aniversari de la Federació, el proper mes de setembre. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Medi Ambient, Marc
Armengol, assistirà a la conferència: "El temps de fer les ciutat per a les persones: a
propòsit dels efectes de la contaminació de l'aire", a càrrec del Dr. Jordi Sunyer,
codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i catedràtic
de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte,
emmarcat dins de la celebració de la 25a Setmana del Medi Ambient, tindrà lloc a la
Sala Joaquim Vancells d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46,
1a planta).
A les 20.30
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a la recepció del Club Egara a l’equip de
Divisió d’Honor Masculina, que s’ha proclamat campió de la Lliga Nacional d’Hoquei
2015-2016. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egara (c/ de Jacint Badiella,
5).
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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 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 del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. Inici del camí de
l’orientació professional. Xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions
que es duen a terme des del Servei d’Ocupació, per tal que les persones
interessades puguin triar aquelles que més els interessin segons la seva situació o
interessos. Tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Educació: 25a Setmana del Medi Ambient. Gimcana infantil.
Activitat adreçada a les Escoles Bressol i d’Educació Infantil (P-3) amb tallers, jocs i
un espectacles d’animació infantil. Tindrà lloc al Parc de Vallparadís.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”. Espai de conversa de català inicial, 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. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert al CDMT. Els dijous a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al
públic gratuïtament. En aquests moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot
plegat. Un retrat de la Catalunya tèxtil recent”, a la primera planta la mostra
semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui” i a l’Espai Zero s’hi exhibeix la mostra
“Intimíssims. La roba interior modernista” inaugurada amb motiu de la Fira
Modernista. A més, es pot visitar lliurement la Sala del Procés Tèxtil. Tindrà lloc al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activity english, a càrrec de Martha Bernal. Activitat
adreçada a infants de set a deu anys, en anglès. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Trobades a a la Terrassa: Presentació del llibre “Tal com raja 2016”, llibre realitzat
pels alumnes de l’Institut Blanxart. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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