Agenda

Dijous, 16 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
Rambla, mantindrà una reunió institucional de presentació amb el nou responsable
de la Gerència de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària de Barcelona, Joan
Puigdollers, que vindrà acompanyat del doctor Joan Parellada, director del Sector
Sanitari Baix Nord, Vallès Occidental Est i Oest. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports Dani Nart,
participarà en el Dinar de cloenda i lliurament de premis de la 36a edició del Torneig
de Tennis Femení Interclub Dames, organitzat pel Club Egara, on han participat més
de 1.200 jugadores majors de 30 anys. L’acte tindrà lloc al restaurant del Club Egara
(c/ de Jacint de Badiella, 5).
A les 17 h:
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de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja
rebrà Lluís Sanromà, responsable de l’entitat MUA, solidaris amb la
infantil, iniciativa nascuda per recaptar fons per a la investigació de la
infantil a benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Sanromà
a l’alcalde les iniciatives solidàries de MUA per recaptar diners contra la
infantil. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presidirà el lliurament de l’11a edició dels Premis
Nous Professionals 2016, convocats per l’Ajuntament de Terrassa i el Consell de la
Formació Professional de Terrassa. A l’acte també hi assistiran la regidora
d’Educació, Rosa Maria Ribera, i el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper. La finalitat d’aquests guardons és la de motivar
i promoure l’esperit emprenedor, innovador i creatiu dels alumnes de Cicles
Formatius de qualsevol família professional, així com dels Programes de Formació i
Inserció (PFI), mitjançant el reconeixement públic de projectes. L’11a edició dels
Premis Nous Professionals està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i el
Consell de la Formació Professional de Terrassa amb el suport de la Diputació de
Barcelona, i la col·laboració dels Departaments d’Ensenyament i d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Terrassa, la
CECOT, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, i els sindicats CCOO i UGT.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, i la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, visitaran
la Fundació Integralia Vallès, impulsada ara fa un any per la Fundació DKV
Integralia i Mútua de Terrassa. L’objectiu d’aquesta fundació privada sense ànim de
lucre, amb la que col·labora el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament, és la integració
professional de persones amb discapacitat física mitjançant activitats de Contact
Center. La visita, commemorativa del primer aniversari de la Fundació, es farà a la
seva seu (c/ de Sant Antoni, 32, 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”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
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Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’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 10 h.
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
sessió informativa és l’inici del camí de la orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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 10.30 h:
Activa el +60: Patrimoni Industrial i modernista: Escola Industrial. Activitat
seleccionada com a una Pràctica Significat que ha estat inclosa al Banc de Bones
Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Local. A l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa – ESEIAAT (c. de
Colom, 1).
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).

A les 17 h:
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Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Club de
lectura “Fil per randa”. “¡Divinas!: modelos, poder y mentiras” de Patrícia SoleyBeltran. Segona sessió del Club de lectura on es finalitzarà la tertúlia sobre l’assaig
autobiogràfic de Patricia Soley-Beltrán. En aquesta segona part l’autora segueix
mostrant una realitat poc coneguda per a tothom, el rerefons de la industria de la
moda, les passarel·les i les models. A través de la seva experiència com a model,
actriu i presentadora de televisió entre els anys 1979 i 1989, ens endinsarà en un
món glamurós i aparentment fascinant, que la va portar a deixar la professió per
estudiar-les des d’un punt de vista sociològic . Tindrà lloc al Centre de Documentació
i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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 el màxim de persones
possible per portar a terme una òpera 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).
A les 19.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Festa de cloenda de la 7a edició del Concurs de Poesia.
Lliurament de premis. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
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