Agenda

Divendres, 8 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper; mantindrà una
reunió a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16) amb Antoni Abad, president
de la Cecot; David Garrofé, secretari general de Cecot; Carles Garriga, vicepresident
del CIESC – Consell Intersectorial d’Empresaris; Gabriel Torras, director del Centre
Metal·lúrgic de Sabadell; i Manel Larrosa, arquitecte i membre de Via Vallès. Tots
ells venen en qualitat de representants de la Plataforma Fem Vallès.
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació dels Bombers de Terrassa,
encapçalada pel cap del Parc de Bombers de Terrassa, Jordi Moreno, que li
exposaran el projecte de restauració d’un vehicle dels Bombers de Terrassa de l’any
1924. Aquest vehicle és propietat de l’Ajuntament i està en dipòsit al magatzem del
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Cervera. A la visita també hi assistiran
membres de l’equip de rescat que va quedar en primera posició a la 12a Trobada
Nacional de Rescat en Accidents de Trànsit que va tenir lloc a la localitat d’Alcorcón
de l’1 al 4 de juny. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 1416).
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A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i del regidor del Districte 6, Noel Duque; visitarà la
finalització de les obres del carrer de Provença coincidint amb l’inici de la Festa
Major del barri de Sant Pere Nord.
A les 21.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
assistirà al Sopar de Final de Temporada del Centre Cultural El Social. L’acte tindrà
lloc a la pista de bàsquet d’El Social (c/ de la Font Vella, 40).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el
regidor de Cultura, Jordi Flores; oferiran demà una roda de premsa per fer balanç de
la Festa Major de Terrassa 2016, que va finalitzar ahir dimecres, i per presentar els
programes de dinamització cultural al territori per a aquest estiu. A l’acte hi assistirà
també el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque. La roda de premsa tindrà
lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 20 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la tradicional gala d’entrega de premis
i distincions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club i al sopar de cloenda de la temporada
que tindrà lloc a la terrassa del Xalet de l’Atlètic (ctra. de Castellar, km 20,300).
A les 20 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, assistirà a les exhibicions del Gimnàs
UMA que tindran lloc a la Pista de Bàsquet de Guadalhorce (pl. del Doctor Claveria,
s/n) amb motiu de la Festa Major del barri.
A les 20.45 h:
El regidor del Districte 6, Noel Duque, farà el Pregó de Festa Major del barri de Sant
Pere Nord. L’acte tindrà lloc a la confluència dels carrers de la Provença i Ample.
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A les 22.30 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà al Pregó de Festa Major del
barri de Ca n’Anglada, a càrrec de Jairo Echávez i al posterior Espectacle de
Varietats, que tindran lloc a la plaça de Ca n’Anglada.
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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Crea el teu currículum”. En
aquest espai de coneixement es vol transmetre la importància del currículum vitae
com a eina imprescindible a l'hora de buscar feina. 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 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “Deu anys de Setmanes Santes
pels Monestirs d’Europa”, a càrrec dels seus autors: Josep Maria Marbà i Dolors
Vilanova. Dins del cicle Trobades a la Terrassa. A la Biblioteca Central de Terrassa
(pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
Activitats del BCT Xarxa: L’hora del conte: “Un món ple de contes”, a càrrec
d’Explica’m un conte. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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