Agenda

Dimecres, 29 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà a la Jornada de la Xarxa Innpulso que
presentarà a Terrassa la guia de l’ABC de la Innovació i la Plataforma online de la
Xarxa Innpulso. A l’acte també hi assistiran el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i
Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, el tinent d’alcalde de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, i més d’un centenar d’alcaldes,
tècnics municipals i empresaris d’arreu de l’Estat. La Jornada de la Xarxa Innpulso
està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb el Museu
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), amb l’objectiu de
donar a conèixer els darrers treballs realitzats per la Xarxa, d’entre els quals destaca
la guia de l’ABC de la Innovació i la plataforma online ARINN. La Jornada tindrà lloc
al mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, rebrà una
delegació de l’Ajuntament de Girona, encapçalada per la regidora de l’Àrea
d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque, que vol
conèixer de primera mà el funcionament de l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Pobresa Energètica i Promoció de l’Eficiència Energètica (OFIMAPE). La reunió
tindrà lloc al despatx de la regidora (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 22 h:
La regidora d’LGTBIQ, Lluïsa Melgares, assistirà a la representació del film “Girls
Lost”, dirigit per Alexandra-Therese Keining. Coincidint amb el dia de l'Orgull LGBT,
que commemora l'alliberament gai, lèsbic, trans i bisexual, el Servei LGTBIQ i la
Societat Municipal de Comunicació, en el marc del Pacte per la Diversitat Afectiva,
Sexual, i d’Identitat de Gènere (DASIG) organitzen aquesta sessió de cinema LGTB
amb la pel·lícula “Girls Lost”, presentada pels directors de la Mostra FIRE! Pel·lícula
per a tots els públics emmarcada en la programació de la Filmoteca que forma part
de la 21a edició del Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona,
organitzada pel Casal Lambda, entre el 30 de juny i el 10 de juliol.
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: Activitats del Servei d’Ocupació: “Gamma 2.0:
Màrqueting Personal”. En l’espai de màrqueting personal es treballa sobre el valor i
la projecció de les nostres competències personals i les nostres potencialitats. A
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: 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 10.30 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
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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 17 h:
Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Modelat de personatges
per animació”, a càrrec de Pablo Belmonte, professor del Centre de la Imatge i la
Tecnologia Multimèdia. Activitat a alumnes de 4t d’ESO i de 1er i 2on de Batxillerat.
Tindrà lloc al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia – CITM (c/ de la
Igualtat, 33).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: A l’estiu, la mainada al museu: “Valentí cara de pi”.
Activitat dirigida a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc al Museu de Terrassa –
Castell Cartoixa Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
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 es farà 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. D’aquest treball previ 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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