Agenda

Dimecres, 8 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, mantindrà una reunió institucional amb el
director general de Telefònica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i
Múrcia, Kim Faura. La reunió tindrà lloc a l’edifici Torre Telefònica Diagonal 00 (pl.
d’Ernest Lluch, 5, planta 23, Barcelona), seu del Centre d’Excel·lència en les àrees
d’Internet i Multimèdia de Telefònica I+D).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart, es
reunirà amb Carme Rigol, directora de l’Escola Joaquima Vedruna de Terrassa i amb
l’exjugador d’hoquei Edi Tubau, que li presentaran el Moviment Olímpic Solidari i
convidaran l’alcalde al sopar benèfic que es farà el proper 10 de juny, on han estat
convidats els i les 107 esportistes olímpics i paralímpics de la ciutat de Terrassa. El
Moviment Olímpic Solidari és una iniciativa del Cicle Formatiu d’Esports de l’Escola
Joaquima Vedruna, amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb el propòsit de
fomentar els valors de l’olimpisme entre els alumnes del centre i a través de diferents
iniciatives obertes a la ciutat. El projecte, que vol reconèixer la trajectòria dels i les
esportistes egarencs i egarenques que han participat en uns Jocs Olímpics o
Paralímpics, està coordinat per l’exjugador d’hoquei herba Edi Tubau. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, saludarà els estudiants que, a les 18 h,
presentaran el nou cotxe elèctric ecoRZ 2016, de l’UPC ecoRacing, una associació
de recerca tecnològica formada principalment per estudiants d'enginyeria de l'Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial, i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
amb el principal objectiu de desenvolupar noves tecnologies en l'àmbit de
l'automoció sostenible. L’alcalde saludarà els estudiants a la sala d’actes de
l’ESEIAAT (c/ de Colom, 11).
A les 18.10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a la Festa de cloenda de fi d’estudis de
Cicles Formatius de Cuina i Gastronomia; Serveis de Restauració; Direcció de
Cuina; Guia, Assistència i Informació Turística; Agències de Viatges i Gestió
d’Esdeveniments; impartits per l’Institut Cavall Bernat. L’acte tindrà lloc a la Torre
Mossèn Homs (ctra. de Castellar, km 19).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, assistirà a la 2a
Diada de La Previsió, que tindrà lloc a l’Auditori Alfons Vallhonrat del Centre Cultural
Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). La Previsió és una entitat social sense ànim de lucre
especialitzada en tots els serveis al voltant del decés. Amb més de 100 anys
d’història, aquesta mútua de previsió social reverteix tots els seus excedents entre
les persones associades. Durant l’acte, s’homenatjarà els tres mutualistes de l’entitat
que tenen més de 100 anys.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del matí:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, assistirà, per delegació
de l’alcalde, a la Jornada Catalana de la Mobilitat organitzada per l’Associació de
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). La Jornada tindrà lloc al Teatre
Can Gomà de Mollet del Vallès (c/ de Castelao, 2, Mollet del Vallès).
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A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, assistirà a la taula rodona “Polígons i R+D+I: millorem la seva connexió?”,
amb motiu de la presentació del Paper 3 del Pacte Industrial, “Reflexions per al
disseny d’iniciatives locals d’impuls de l’R+D+I als polígons d’activitat econòmica”.
L’acte tindrà lloc al Centre d’empreses industrials de Can Roqueta (av. de Can
Bordoll, 119, Sabadell). El Paper 3 del Pacte Industrial ha estat dirigit per Miquel
Barceló i té per objectiu aportar reflexions i idees que ajudin els responsables de
desenvolupament econòmic local i els agents econòmics a dissenyar i impulsar
serveis de suport a la innovació en els centres de serveis a les empreses dels
polígons. El treball manifesta la necessitat de reforçar la interrelació entre el sistema
de coneixement i el teixit productiu, i proposa un catàleg de serveis que faciliti a les
empreses dels polígons avançar en el camí de la innovació.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, assistirà a la presentació del nou cotxe elèctric ecoRZ 2016 a
càrrec d’UPC ecoRacing, una associació de recerca tecnològica formada
principalment per estudiants d'enginyeria de l'Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial, i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) amb el principal
objectiu de desenvolupar noves tecnologies en l'àmbit de l'automoció sostenible.
Una de les activitats principals d’UPC ecoRacing és concebre monoplaces per
participar als esdeveniments Formula Student, competicions internacionals
d’enginyeria en les que equips d’estudiants de les millors universitats del món tenen
l’oportunitat de competir i d’aprendre dissenyant i fabricant monoplaces de
competició seguint un reglament tècnic. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de
l’ESEIAAT (c/ de Colom, 11).
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).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de Selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d’un procés de
selecció i també practicar l’entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d’un
equip de treball determinat en una empresa. 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 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa, de
dues hores de durada, dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen
qüestions bàsiques a tenir en compte abans d’iniciar una empresa. A la sala d’actes
de l’Edifici Vapor Gran (c/ Telers, 5).
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).
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A les 18 h:
Nacuts per llegir: “Cantem amb el Nico”. Festa de Final Curs amb Cesc Serrat.
Activitat per a famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del Servei Polítiques de Gènere: Club de lectura amb perspectiva LGTB:
“Dibujando el género”, de Gerard Coll-Planas. Amb la dinamització de Raúl Portero,
escriptor terrassenc guanyador del 4t Premi Terenci Moix de Narrativa Gai i Lèsbica
de la Fundació Arena. Aquest club de lectura temàtic vol ser una activitat cultural,
lúdica i inclusiva amb la diversitat sexual i afectiva de les persones. Per això,
s'adreça a tota la ciutadania, formin o no part del col·lectiu LGTB. A la Llibreria La
Temerària (c/ de la Unió, 7).
A les 22 h:
Activitats del Cinema Catalunya: Filmoteca de Catalunya a Terrassa. Cinema: “Síria
una història d’amor”, documental dirigit per Sean McAllister. Al Cinema de Catalunya
(c/ de Sant Pere, 9).
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