Agenda

Divendres, 10 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat, Amadeu Aguado, rebrà Oriol
Puig i Xavi Safont, membres de l’associació MotoSpirit, un equip de 12 estudiants
d’Enginyeria que ha dissenyat i fabricat una moto elèctrica per a la IV edició de la
competició universitària internacional MotoStudent, promoguda per Moto
Engineering Foundation, que té com a objectiu desenvolupar, construir i testar el
prototip d’una motocicleta de competició de 250cc 4T (Moto3) i també d’una nova
proposta de motocicleta de competició elèctrica. L’associació MotoSpirit, vol agrair el
suport rebut durant els últims anys per part de l’Ajuntament de Terrassa i presentar
la moto que han fabricat per tal que l’alcalde pugui observar de primera mà com es
desenvolupen projectes de recerca i innovació a la ciutat. La reunió tindrà lloc a la
seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició
“Photocitizen. Els projectes pendents”, de Carles Fontserè, al que també hi assistirà
el regidor de Cultura, Jordi Flores. En la inauguració també hi participaran el
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila; el president de la
Fundació Antiga Caixa Terrassa, Ignasi Cusidó; i els comissaris de l’exposició, Núria
Rius i Ricard Planas. El nom de Carles Fontserè (1916-2007) va associat al
cartellisme de la Guerra Civil i l’exili republicà en els primers anys del franquisme.
Menys coneguda, i no per això menys important, és la seva faceta com a fotògraf.
Aquesta exposició revisa els inicis fotogràfics de Fontserè en el context d’una Nova
York que ha esdevingut la capital internacional de la fotografia i veure així com
l’autor es relaciona amb l’espai i les persones que l’habiten mitjançant l’assaig
fotogràfic. L’exposició es podrà veure del 10 de juny al 17 de setembre al Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, assistirà
al sopar benèfic Moviment Olímpic Solidari, els beneficis del qual es destinaran a
l’entitat MUA, Solidaris amb la leucèmia infantil. Al sopar han estat convidats els i les
107 esportistes olímpics i paralímpics de la ciutat de Terrassa als quals se’ls lliurarà
els diplomes que els acrediten com a Ambaixadors del projecte Moviment Olímpic
Solidari, 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. El sopar tindrà lloc al restaurant Masia la
Tartana (camí de la Font de la Tartana, s/n, Matadepera).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19.30 h:
El tinent d’alcalde, Alfredo Vega, participarà, per delegació de l’alcalde, en l’acte de
cloenda de la XXXI Setmana de Germanor de la Llar. L’acte, que comptarà amb un
ball de cloenda a càrrec d’Els Ministrers de l’Aixada i el Duet Palau, tindrà lloc als
jardins de La Llar Fundació (av. de l’Abat Marcet, 78).
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà, per delegació de l’alcalde, al Sopar de
cloenda dels Jocs Esportius Escolars del Curs 2015-2016, organitzats pel Consell
Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Durant l’acte, que tindrà lloc al restaurant
Masia Donadeu (ctra. de Terrassa a Manresa, km 28,3, Vacarisses), es lliuraran els
Premis del Concurs Audiovisual sobre el tema “Fair play a la grada”.
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la ruta poètica “Ràtzia Central”, dins
del Festival Poètic Elixir 2016 i de la Temporada d’Arts Escèniques a Terrassa.
L’Elixir neix l’any 2013 d’una idea original de Rosa Boladeras i es realitza en
coproducció entre Elixir Acció Poètica i el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. El
punt de partida de la ruta poètica serà el Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 21.30 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, farà el Pregó de Festa Major del barri de Sant
Llorenç. L’acte, organitzat per la Comissió de Festes i els Boixos de Sant Llorenç,
tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari.
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de presentació del grup local
El Faro de Alquimia, que tindrà lloc a la sala Faktoria d’Arts (c/ de la Rasa, 64). El
concert està organitzat per l’Associació Cultural 21 de Novembre i Òmnium Cultural
Terrassa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat “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: “On busquem feina?”. En aquest espai de
coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals actuals de recerca
de feina. S’incidirà en on buscar feina i, especialment, en com. 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).
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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 17.30 h:
Activitats del Servei de Salut Comunitària: Taller d’alimentació. “Cuina sana d’estiu:
Amanides de plat únic”. Al Mercat Municipal de la Independència (Raval de
Montserrat, 41).
A les 18 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: “Coneix el voluntariat europeu”, a
càrrec de Voluntaris Europeus de la Víbria Intercultural. Adreçat a persones entre 17
i 35 anys. Assessorament per adaptar el currículum vitae i aconseguir feina d’estiu. A
la Baumann Oficina Jove (av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil: “Gimcargarfield”, a càrrec del personal
de la biblioteca. La Gimcana, que gira al voltant dels còmics d'en Garfield, està
dirigida als infants fins als tretze anys. Els participants hauran de visitar diversos
establiments del barri de Sant Pere Nord, i respondre el qüestionari que se’ls hi
lliurarà a la BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
8è Cicle Sons Clàssics: “Vetllada musical”, a càrrec del Quartet de Corda Nocturn i
del Quartet de clarinets de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Música
de Terrassa, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del Segle XX. Tindrà lloc
al Casal Cívic del Segle XX (pl. del Segle XX, 11).
A les 21.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: Concert: “1616”, a càrrec dels alumnes
de 3r i 4t d’ESO de l’Institut Torre del Palau i de l’Escola Municipal de Música –
Conservatori de Terrassa. L’espectacle mostra un recorregut per les obres més
importants de dos autors: Shakespeare i Cervantes en el 400 aniversari de la seva
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mort. Dins del XXIX Cicle de Concerts del Conservatori. Tindrà lloc a l’Auditori
Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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