Agenda

Divendres, 3 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Rosa
Maria Ribera, assistirà al dinar de celebració del 40è aniversari de l’Associació de
Gent Gran Terrassa Can Roca. L’acte tindrà lloc al restaurant El Cultural (rbla.
d’Ègara, 340).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de portaveus municipals, presidirà
l’acte de recepció institucional que es farà al Saló de Sessions de l’Ajuntament
(Raval de Montserrat, 14-16) al conseller de Justícia, Carles Mundó. El conseller
signarà en el Llibre d’Honor de la Ciutat.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del conseller de Justícia de la
Generalitat, Carles Mundó, participarà en l’acte de celebració de la festivitat de Sant
Raimon de Penyafort, patró de l’advocacia, organitzat pel Col·legi d’Advocats de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, assistirà a l’Acte institucional de celebració del 50è aniversari de
l’Escola Petit Estel - La Nova. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Escola (c/ de
Puig Novell, 33).
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A les 21.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i del regidor del Districte 6, Noel Duque; assistiran a l’acte de
reobertura del Teatre de l’Escola Joan XXIII, un espai que passarà a anomenar-se
Teatre Joan XXIII. Durant l’acte es representarà l’obra “¿Dónde está Pepi?”, a càrrec
de la Cia. Sin Memoriam Teatre Band, dirigida per Manuel Ocaña, acte en benefici
de l’entitat Amics d’en Ferran, per a l’alfabetització dels infants del barri de Sam Sam
a Dakar, al Senegal. L’Escola Joan XXII es troba al carrer de Joan XXIII, 25-33.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor de Comerç i
Turisme, Amadeu Aguado participarà en l’acte de lliurament dels premis del IV
Concurs d’Instagram #firamodernistatrs2016. En aquesta edició, el jurat ha distingit
quatre fotografies d’entre les 986 imatges que s’han presentat al certamen organitzat
per l’Ajuntament de Terrassa, el Col·lectiu Igers Terrassa i Comerç Terrassa Centre.
L’acte tindrà lloc a la glorieta situada davant de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, s/n).
A les 17.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en l’acte de cloenda i en el lliurament de
premis dels Jocs Esportius Escolars de Secundària del Curs 2015-2016, organitzats
pel Consell Esportiu del Vallès Occidental de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Zona
Esportiva Municipal de Can Jofresa (c/ de Badalona, 4).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, i regidor de Medi Ambient, Marc
Armengol, assistirà al Taller de cuina d’aprofitament que tindrà lloc a l’Escola de la
Llar (c/ de Sant Isidre, 1), dins del programa d’actes de la 25a Setmana del Medi
Ambient.
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A les 19.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al partit que enfrontarà els equips Benjamí A
i Benjamí B, corresponent al 3r Torneig Guillermo García Mata de futbol, que se
celebra del 3 al 5 de juny com a final de temporada de la UD Sant Llorenç. El
Torneig es disputarà al Camp Municipal de Futbol de Sant Llorenç (c/ del
Castellsapera, s/n).
A les 19.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà, per
delegació de l’alcalde, a l’acte de lliurament de la Medalla de Reconeixement al Mèrit
Ecumènic, atorgada per l’entitat Cristians per Terrassa al sacerdot i caputxí Joan
Botam i Casals, president del Centre Ecumènic de Catalunya, pel seu eficient treball,
constant i compromès en favor de la comunió entre totes les esglésies. L’acte tindrà
lloc a l’auditori de l’Església Evangèlica Unida (av. de Béjar, 299).
A les 20 h:
El regidor del Districte 4, Amadeu Aguado, assistirà a la inauguració d’una exposició
de pintura a càrrec de Culturart, acte que donarà la benvinguda a la Festa Major del
barri de la Maurina. L’exposició romandrà fins al 19 de juny a la sala d’actes del
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà, per delegació de l’alcalde, al Sopar de
celebració del 20è aniversari de la refundació de l’Ateneu Terrassenc. Durant el
sopar es lliuraran els premis Ateneista d’Honor i Soci d’Honor. L’acte tindrà lloc a
l’Hotel Don Cándido (rambleta del Pare Alegre, 98).
A les 21.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà al Sopar de l’entitat
Solidaritat tens nom de dona que tindrà lloc al restaurant Aliaga (c/ del Miño, 25).
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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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum per competències”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l’hora de treballar l’eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s’incorpora el concepte de competència i es dóna un
tractament diferent a la informació habitual. Tindrà lloc a l’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).
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 11 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: 25a Setmana del Medi Ambient.
Visita al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics amb guia i transport. El punt de
trobada serà l’Estació d’Autobusos de Terrassa (crta. de Montcada, 2).
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D’11 a 21 h:
Activitats del Servei de Turisme: Terrassa hi serà present a la Fira Modernista de
Barcelona i promocionarà el programa de rutes turístiques, les visites guiades
gratuïtes a la Masia Freixa, i donarà informació i publicacions del patrimoni de la
ciutat, incidint especialment en el patrimoni Modernista. També es promocionaran
les activitat a les que Terrassa Gastronòmica dóna suport. CorEixample i l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació de
Comerciants del Mercat de la Concepció, presenten la 12a edició de la Fira
Modernista de Barcelona, un esdeveniment que s’engloba dins de la Festa Major de
la Dreta de l’Eixample, que se celebra al carrer de Girona de Barcelona, entre els
carrers del Consell de Cent i l’avinguda de Diagonal, del 3 al 5 de juny.
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 h:
10é Cicle de Teatre Escenes Locals: “Annie”, musical per a tots els públics. Dirigida
pels Educadors del Centre Juvenil Salesians de Terrassa. Al Teatre dels Salesians
de Terrassa (c/ de Sicília, 9).
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 19.30 h:
8è Cicle Sons Clàssics: “Un vespre de Cambra a La Temèraria”, concert a càrrec de
l’Orquestra de Cambra del CEM – Escola de Música i Grau Professional. A la
Llibreria La Temerària (c/ de la Unió, 7).
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