Agenda

Dimecres, 15 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, presentarà la campanya de prevenció d’incendis
forestals prevista per a aquest estiu on s’informarà de les actuacions de prevenció
realitzades per l’Ajuntament. Per donar a conèixer el dispositiu d’altres cossos
implicats en la campanya també es comptarà amb les intervencions de Jordi
Moreno, cap del Parc de Bombers de Terrassa; David Gàmiz, agent major de
Prevenció d’Incendis de l’Àrea Bàsica d’Agents Rurals del Vallès Occidental; i de
Joan Albert Sibis, coordinador dels Voluntaris Forestals Terrassa.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en l’acte de lliurament del Premis
Cambra 2016, atorgats per la Cambra de Comerç de Terrassa. En aquest lliurament
també hi participaran el president de la Generalitat de Catalunya, Carles
Puigdemont; el president de la Cambra, Marià Galí; l’alcaldessa de Sant Cugat,
Mercè Conesa; l’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez; l’alcaldessa de
Viladecavalls, Cesca Berenguer; i el delegat territorial de la Cambra, David Chaet. A
l’acte, que tindrà lloc a l’Hotel QGAT (Via Augusta, 51, Sant Cugat del Vallès, també
hi assistirà el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i president executiu
de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), Amadeu Aguado,
assistirà a l’Assemblea General d’ACTE, que tindrà lloc a la ciutat italiana de Prato.
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, lliurarà al
president de l’Assemblea Local de Creu Roja a Terrassa, Marià Gallego, la
recaptació obtinguda pel 14è cicle “El cinema i la mort”, per tal que l’entitat destini els
diners al Centre de Distribució Social d’Aliments El Rebost. L’acte tindrà lloc a la seu
local de Creu Roja (c/ de Fra Bonaventura Gran, 10).
A les 19 h:
La regidora de Salut, Maruja Rambla, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
presentació del nou Servei d’Atenció Psicològica per a Diabètics i Familiars, dins
dels actes de celebració del 20è aniversari de l’Associació de Diabètics de Catalunya
“Delegació de Terrassa”. L’acte tindrà lloc al local de l’associació (c/ de Martí Diez, 7,
1r).
A les 19.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la conferència “Les ones
gravitacionals: les noves missatgeres de l’univers”, organitzada per Òmnium Cultural
Terrassa i l’Agrupació Astronòmica de Terrassa. La conferència anirà a càrrec
d’Alícia Sintes, professora de Física de la Universitat de les Illes Balears. El Grup de
Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Balears és l'únic grup de recerca
d'Espanya que participa en la Col·laboració Científica LIGO. Aquesta Col·laboració
(LSC, en anglès) està formada per un grup dinàmic de més de 1.000 científics de tot
el món a la recerca de la primera detecció directa d'ones gravitacionals a fi d'emprarles en l'exploració de les lleis fonamentals de la gravetat i el desenvolupament de
l'emergent camp de la física d'ones gravitacionals com a eina de descobriment
científic. La xerrada tindrà lloc al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 19.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert de final de curs i al
lliurament de diplomes de Grau Professional d’alumnes del Conservatori de Terrassa
que tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest Lluch, 1).
A les 20 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert de la Jove Orquestra
Filhàrmonica de Boston, sota la direcció de Benjamin Zander. El concert tindrà lloc al
Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: Neteja en
espais oberts i instal·lacions. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona,
1).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs Iniciació a les TIC. “Innovadors”. Curs bàsic
d’introducció a la informàtica dins del projecte Innova. A l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Seminari de tramitació telemàtica per a la creació
d’empreses al Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE). S’adreça a totes aquelles
persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a SL, o
SLNE, o en règim d’autònoms, per iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, passadís B).
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).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

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).
A les 18 h:
Cerquem Salut!: Taller d’estiraments, a càrrec de Minerva Herrero Torres, infermera
de Família i Comunitària del Cap Sant Llàtzer. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Terrassa Street Art (TSA) és una iniciativa de
l’Ajuntament de Terrassa i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director
d'orquestra i també director de Barcelona Clàssic Concert per apropar l’experiència
de la creació artística a la ciutadania. L’objectiu és reunir al màxim de persones
possible per portar a terme una opera collage, mitjançant tallers de creació i
expressió artística al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat que
serviran alhora per donar forma i per assajar l’espectacle final, que serà el dia 7 de
juliol al Parc de Vallparadís. Els tallers, conduïts per professionals, inclouen diferents
disciplines artístiques: cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques i visuals i del
seu treball sortirà el material que formarà part de l’espectacle final. Per participar en
l’espectacle-collage el dia 7 de juliol s’ha d’haver assistit com a mínim a un taller i a
l’assaig general. El taller tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 18 h:
Taller creatiu Terrassa Street Art: Terrassa Street Art (TSA) és una iniciativa de
l’Ajuntament de Terrassa i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director
d'orquestra i també director de Barcelona Clàssic Concert per apropar l’experiència
de la creació artística a la ciutadania. L’objectiu és reunir al màxim de persones
possible per portar a terme una opera collage, mitjançant tallers de creació i
expressió artística al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat que
serviran alhora per donar forma i per assajar l’espectacle final, que serà el dia 7 de
juliol al Parc de Vallparadís. Els tallers, conduïts per professionals, inclouen diferents
disciplines artístiques: cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques i visuals i del
seu treball sortirà el material que formarà part de l’espectacle final. Per participar en
l’espectacle-collage el dia 7 de juliol s’ha d’haver assistit com a mínim a un taller i a
l’assaig general. El taller tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme,
157).
A les 18 h:
Nacuts per llegir: “Música per a menuts”, a càrrec d’Elsa Téllez. Activitat adreçada a
famílies amb infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Taller creatiu Terrassa Street Art: Terrassa Street Art (TSA) és una iniciativa de
l’Ajuntament de Terrassa i Joan Martínez Colàs, músic, compositor i director
d'orquestra i també director de Barcelona Clàssic Concert per apropar l’experiència
de la creació artística a la ciutadania. L’objectiu és reunir al màxim de persones
possible per portar a terme una opera collage, mitjançant tallers de creació i
expressió artística al llarg de tot el mes de juny a diferents punts de la ciutat que
serviran alhora per donar forma i per assajar l’espectacle final, que serà el dia 7 de
juliol al Parc de Vallparadís. Els tallers, conduïts per professionals, inclouen diferents
disciplines artístiques: cinema, teatre, música, dansa i arts plàstiques i visuals i del
seu treball sortirà el material que formarà part de l’espectacle final. Per participar en
l’espectacle-collage el dia 7 de juliol s’ha d’haver assistit com a mínim a un taller i a
l’assaig general. El taller tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
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A les 19 h:
Activitats del Servei d’Educació: Exposició: “Essències”, a càrrec d’Alumnes dels
Estudis Artístics del Curs 2014-2015. Tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Art (c/ de
Colom, 114).
A les 19.30 h:
Activitats del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: Xerrada: “Com estalviar en el
consum d’energia a casa”. Setmana de l’Energia, a càrrec d’Eloi Burriel, enginyer
tècnic industrial. Tindrà lloc al Casal Cívic Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

