Agenda

Dimecres, 6 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de diversos regidors i regidores,
assistirà a diversos actes emmarcats dins de la Festa Major de Terrassa 2016.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de Creu Roja Terrassa, Marià
Gàllego, signaran el Conveni Específic de Col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i l’Assemblea Local de Creu Roja de Terrassa per a l’Exercici 2016. A l’acte
també hi assistirà el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. L’objectiu d’aquest
Conveni és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i Creu Roja per a dur a terme accions conjuntes en l’àmbit de les
competències i finalitats d’ambdues entitats per a assumptes d’interès públic i social.
La signatura tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, participarà en la
Sessió informativa per temes d’Habitatge i Pobresa Energètica on assistiran
alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments de Cunit, Sentmenat, Rubí, Sant Andreu
de la Barca, Salt, Òdena, Girona, Blanes, Sant Boi de Llobregat i del Consorci de
Benestar Social del Gironès i del Consell Comarcal del Gironès. La Sessió tindrà lloc
a l’aula polivalent de l’Edifici Glòries (ctra. de Montcada, 596).
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A les 15 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà, per delegació de l’alcalde, a la
visita que farà un grup de 50 directius docents de centres públics d’ensenyament de
Medellín (Colòmbia) a l’Institut Torre del Palau (camí de Can Boada, s/n).
ALTRES ACTIVITATS
Trobareu tota la informació relativa als actes programats amb motiu de la Festa
Major de Terrassa a www.terrassa.cat/festamajor.
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 9.30 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
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).
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A les 18 h:
Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Diàlegs entre cervells i
ordinadors al segle XXI”, a càrrec del doctor Carles Grau, metge neurocientífic i
professor honorífic de la Universitat de Barcelona. Activitat a alumnes de 4t d’ESO i
de 1er i 2on de Batxillerat. Tindrà lloc al Vapor Universitari de Terrassa (c/ de Colom,
114).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: A l’estiu, la mainada al museu: “Alerta! Arriba el
bandoler Capablanca”. Activitat dirigida a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc al
Museu de Terrassa – Claustre del Convent de Sant Francesc (c/ del Doctor Rober,
2).
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 Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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