Agenda

Dimarts, 28 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’LGTBIQ, Lluïsa
Melgares, participarà en l’acte de presentació de la Xarxa de Municipis LGTBI que
tindrà lloc al Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès (c/ de Sant Martí, 88, Cerdanyola
del Vallès). L’acte comptarà amb la lectura de la “Declaració de Pobles i Ciutats
LGTBIQ” per part dels municipis impulsors de la Xarxa: Terrassa, Sabadell, Santa
Coloma de Gramenet, Ripollet, Montcada i Reixach, Sant Quirze del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Berga.
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d’LGTBIQ, Lluïsa
Melgares, assistirà a l’acte de celebració del Dia de l’alliberament gai, lèsbic, trans i
bisexual, organitzat per la Comissió Orgull LGTB de Terrassa, composta per les
entitats LGTB Terrassa, ACORD i Dona més Dona. L’acte comptarà amb el
desplegament d’una bandera irisada i amb la lectura del Manifest unitari “Persones
trans, tan comuns com diverses”, a càrrec de membres del Pacte DASIG. L’acte
tindrà lloc a la plaça Vella.
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A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
rebrà una delegació de la Junta Directiva de la Colla dels Federins “Associació de
Trabucaires de Terrassa”, que li presentarà el concert “Cantem la darrera carlinada”.
Aquest concert serà ofert per la colla i pel Federins de la Creu Alta a la ciutat, al pati
del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el 22 de juliol, en el marc del cicle
Sons del Temps i de les activitats commemoratives dels fets del 22 de Juliol, assalt a
la vila de Terrassa de les tropes carlines que s’enfrontaren a les liberals. La reunió
tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 16.30 h:
Els portaveus dels grups que formen l’Equip de Govern municipal, Alfredo Vega i
Miquel Sàmper, oferiran una roda de premsa per explicar els principals punts de
l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa
corresponent al mes de juny, que es farà el proper dijous. La roda de premsa tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, i la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, assistiran a l’acte d’inauguració
del nou establiment Bonpreu situat al carrer del Portal Nou, 37.
A les 18.30 h:
El regidor de relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, participarà en
l’acte de presentació de l’XI Curs sobre la Unió Europea que tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). L’acte comptarà amb la
ponència “L’Europa dels anys 50 versus l’Europa de l’actualitat”, a càrrec de Maria
Badia, directora general de Relacions Exteriors de la Secretaria d’Afers Exteriors i
Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. L’XI Curs sobre la Unió Europea està
oganitzat pel servei de Relacions Europees i Internacionals amb el suport de
l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Representació de la Comissió
Europea a Barcelona, el Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de
Barcelona a través de l’Europa Directe, amb la col·laboració de la Biblioteca Central
de Terrassa.
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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”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0: Màrqueting Personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció, que realitzem, de les
nostres competències personals i les nostres potencialitats. A l’Edifici Foment (ctra.
de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
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 l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o els interessos de
cada persona. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 17 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “El secret
de la felicitat: Coaching per al benestar”, a càrrec de Gemma Soler. Tindrà lloc al
Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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