Agenda

Divendres, 17 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
del regidor d’Esports, Dani Nart, i del regidor de Joventut i lleure infantil, Noel Duque,
oferirà una roda de premsa per presentar la Festa Major de Terrassa 2016. A l’acte
intervindrà també el director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa,
Gabriel Verderi, i els alumnes de l’Escola coautors del cartell: Meritxell Casimira i
Eric Pelegrín. La roda de premsa, que tindrà lloc al Parc dels Catalans, comptarà
amb la presència de representants de les empreses patrocinadores i d’entitats de la
ciutat que participen en la Festa Major. L’acte tindrà lloc al Parc dels Catalans (en
cas de pluja, al Vapor Ventalló).
A les 16 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de l’Associació Cultural Vet Aquí Que, que es presentarà a
l’alcalde i li explicarà els objectius de l’associació, les activitats que porten a terme i
els seus projectes de futur. L’Associació Cultural Vet Aquí Que promou la narració
oral de qualitat a través del conte a la nostra ciutat. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera, participarà en la Festa de final de curs i de celebració del 10è
aniversari de l’Escola Serra de l’Obac (av. de Lacetània, 64), que comptarà amb
diverses activitats, tallers, circ i actuacions musicals.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de lliurament de
joguines adaptades a l’Escola Bressol Municipal Soleia fetes per l’alumnat de
fusteria dins del Projecte Integrat del Programa de Formació i Inserció (PFI) –
Programa de Transició al Treball (PTT). L’aspecte més significatiu d’aquest Projecte
Integrat és la interrelació del col·lectiu de joves del PFI-PTT amb infants de 0 a 3
anys i nens i nenes de diferents edats, d’educació especial, a través d’un encàrrec
professional que fan els mestres de les corresponents escoles. L’acte tindrà lloc a
l’Escola Bressol Municipal Soleia (c/ de Jacint Elías, 141).
A les 12 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà a l’acte de lliurament de
joguines adaptades a l’Escola Municipal d’Educació Especial FATIMA fetes per
l’alumnat de fusteria dins del Projecte Integrat del Programa de Formació i Inserció
(PFI) – Programa de Transició al Treball (PTT). L’aspecte més significatiu d’aquest
Projecte Integrat és la interrelació del col·lectiu de joves del PFI-PTT amb infants de
0 a 3 anys i nens i nenes de diferents edats, d’educació especial, a través d’un
encàrrec professional que fan els mestres de les corresponents escoles. L’acte
tindrà lloc a l’Escola Municipal d’Educació Especial FATIMA (c/ de Vacarisses, 2).
A les 16 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la Jornada de Portes Obertes
de la Fundació Secretariat Gitano de Catalunya, que tindrà lloc al carrer de
Salamanca, 35, amb la plaça de Torre-sana. La Jornada comptarà amb activitats
infantils, tallers a càrrec del Centre d’Esplai Tremola i actuacions musicals.
A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la conferència “Terrassa i els
Bandolers”, a càrrec de Joaquim Verdaguer, organitzada pels Bandolers de
Terrassa, que tindrà lloc a la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
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A les 20 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al Concert de final de curs i al
lliurament de diplomes d’Ensenyament Avançat d’alumnes de l’Escola Municipal de
Música - Conservatori de Terrassa que tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg. d’Ernest
Lluch, 1).
A les 21 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, farà el Pregó de Festa Major del barri
de Can Jofresa. L’acte tindrà lloc a la Pista Poliesportiva de Can Jofresa (c/ de Vic,
s/n).
A les 22 h:
El regidor del Districte 5, Marc Armengol, assistirà al Correfoc amb motiu de la Festa
Major del barri de Can Boada del Pi, que tindrà lloc a l’avinguda de Can Boada del Pi
i carrers adjacents.
A les 22 h:
La regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistirà al Pregó de Festa Major del barri
de l’Antic Poble de Sant Pere, que anirà a càrrec de l’escriptor santperenc David
Yeste. L’acte tindrà lloc a la placeta de la Font del Comú. Posteriorment, la regidora
assistirà, a la mateixa plaça, al concert de Festa Major de l’Oriol González Crazy trio
& Josep Maria Farràs.
A les 22 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà al Pregó de Festa Major del
barri de Torre-sana, a càrrec de Ramon Clariana, president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT). L’acte tindrà lloc a la zona de pícnic
del carrer d’Àlava. Posteriorment, la regidora assistirà al sopar organitzat per l’AV de
Torre-sana.
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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 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs Iniciació a les TIC. “Innovadors”. Curs bàsic
d’introducció a la informàtica dins del projecte Innova. 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).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Treballa el teu projecte amb
nosaltres. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar en forma
pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement
col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir més dificultats i,
testejar les seves idees de manera participativa. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
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).
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A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta...” Presentació de les darreres
novetats infantils i juvenils arribades a la BD2. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats del BCT Xarxa: Taller: “ El quadre més bonic del món”. Taller per a infants
“El quadre més bonic del món”, per a infants de quatre a dotze anys. A la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
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