Agenda

Dijous, 9 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Serveis Socials, Noel
Duque, rebrà una delegació de la junta directiva d’Aula Actual, encapçalada pel seu
director general, Jordi Balcells. El motiu de la reunió és el de presentar a l’alcalde el
projecte que aquesta entitat té previst establir a la nostra ciutat. Aula Actual va néixer
l’any 2006 de la mà de la Federació d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat
(FAVBaix), com una entitat sense ànim de lucre, amb la finalitat de proporcionar
recursos de lleure, formació, orientació i assessorament a persones, especialment
en situació de vulnerabilitat, a través de personal voluntari. La reunió tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega; i de la regidora de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís; es reunirà amb Josep Ribera, director de FUPAR; Dani
Jorquera, gerent de PRODIS; i Xavier Martínez, gerent de CIPO. L’objectiu de la
reunió és la presentació de CETSAL, nova empresa nascuda de la unió d’aquests
tres centres especials de treball per sumar esforços i unificar en una mateixa oferta
el seu catàleg de serveis en àmbits tan diversos com la jardineria, la neteja, la
bugaderia, les arts gràfiques, el manteniment viari, la destrucció de documents, els
serveis industrials, de floristeria, o el proveïment de personal de suport. La nova
empresa donarà ocupació a més de 900 persones de la zona de Terrassa i Sabadell.
La trobada tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; del regidor d’Esports, Dani Nart;
i de portaveus dels Grups Municipals; presidirà l’acte de recepció de l’equip del club
de futbol CP San Cristóbal, que ha aconseguit l’ascens a la categoria Primera
Catalana. La recepció tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, assistirà a l’acte de celebració del 40è aniversari de la Mutualidad Centro
Social Las Arenas. L’acte tindrà lloc al Centre Social les Arenes (c/ de Joan XXIII,
44-46). Fundada el 1976, aquesta cooperativa veïnal per a casos de defuncions va
començar donant cobertura a 220 famílies i actualment ja és responsable de la
gestió, sense ànim de lucre, de més de 800 pòlisses, comptant amb un total de
2.300 persones associades.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en la 6a Jornada
d’Aprenentatge Servei de Terrassa, que pretén donar visibilitat als diferents models
d’Aprenentatge Servei que s’estan portant a terme a la ciutat. La Jornada comptarà
amb la participació de quatre centres que explicaran els seus projectes
d’Aprenentatge Servei i Servei Comunitari. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, i vicepresident del
Consorci de Turisme de Vallès Occidental, Amadeu Aguado, presentarà la
campanya “Benvinguts a pagès”. Aquesta campanya proposa un programa
d’activitats per al cap de setmana del 17 al 19 de juny per donar a conèixer els
productors i productes agrícoles de Terrassa i de la comarca, posant en valor
l’enogastronomia de la zona. La coordinació territorial de la campanya ha anat a
càrrec del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, amb la col·laboració del Servei
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de Turisme de l’Ajuntament i Terrassa Gastronòmica. A la roda de premsa també hi
assistiran productors locals, restaurants de la ciutat i la comarca i hotels participants
a la campanya, a banda d’empreses col·laboradores i representants de Terrassa
Gastronòmica. La presentació tindrà lloc als horts ecològics del Centre de Jardineria
l’Heura a Torrebonica i el punt de trobada serà davant de Can Viver de Torrebonica
(ctra. N-150 de Sabadell a Terrassa, km, 15,7).
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la inauguració de l’exposició temporal
organitzada pel Museu de Terrassa “El nu al Museu de Terrassa”, que tindrà lloc al
Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: “Neteja en
espais oberts i instal·lacions industrials”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
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 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”. 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).
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A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
en obert: visita comentada gratuïta. 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”, coproduida
pel CDMT i el Museu d’Arenys de Mar dins del marc del Circuit dels Museus Tèxtils i
de Moda a Catalunya. 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” amb peces inèdites conservades del CDMT. Si encara no la coneixeu,
podeu apuntar-vos a la visita comentada pel personal del Museu a aquesta
exposició. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Mai no és tard”, de Miquel
Pucurull. El corredor i maratonià de 77 anys, es va iniciar tard en aquest esport, però
això no ha impedit haver participat en curses de llarga distància durant els darrers 30
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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