Agenda

Dijous, 14 de juliol
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i del regidor de Serveis Socials, Noel Duque; es
reunirà amb una delegació de la Fundació Engrunes encapçalada pel seu president,
Diego Arias. El motiu de la reunió és la presentació de la Fundació a l’alcalde i dels
seus projectes de futur. La Fundació Engrunes és una entitat privada sense ànim de
lucre dedicada, des de fa 33 anys, a proporcionar a les persones en risc d'exclusió
social o excloses, suport personal i un treball retribuït que els permeti reincorporar-se
novament a una vida social i laboral activa. La reunió tindrà lloc al local de l’entitat a
Terrassa (c/ del Periodista Grané, 71).
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor de Serveis Socials, Noel
Duque; es reunirà amb el president de Creu Roja, Marià Gàllego; el president de
Gent Solidària, Carles Soler; i la vicepresidenta de l’Associació Coordinadora
d’Ajuda Unida (ACAU), Maria Rosa Sanz; entitats que formen part del projecte del
Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa El Rebost, per parlar dels
projectes gestionats per aquestes entitats. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, es reunirà amb una delegació de la nova Junta Directiva de l’Associació de
Veïns de Sant Pere Nord, Jaume Ávalos, que es presentarà a l’alcalde i li exposarà
el projecte de la nova Junta, a banda de tractar de temes d’interès per al barri. La
reunió tindrà lloc a la sala de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
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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; del regidor de Serveis Socials, Noel Duque; del
regidor del Districte 4, Amadeu Aguado; i de la regidora del Districte 3, Rosa Maria
Ribera; visitarà els dos nous horts urbans situats al Segle XX que formen part del
programa “Conreant Terrassa”. Aquests nous horts estan gestionats per l’Associació
de Veïns del Segle XX i l’Associació de Veïns de la Cogullada. Posteriorment,
l’alcalde oferirà un contacte amb els mitjans de comunicació interessats. El punt de
trobada serà al carrer de Valls, 38.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà a la sessió de Cinema a la fresca
organitzada pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) on es
projectarà la pel·lícula “La teoria del todo”, dirigida per James March. El film es podrà
veure al pati històric del mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes professionals. Eines
2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per aquelles persones
que us trobeu en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en
línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en la recerca
d'ocupació. A l'entorn competitiu en que ens trobem, en el que la globalització i la
tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat
la competència a l'hora de trobar feina. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
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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 duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o interessos. Tindrà
lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Els dijous
a la tarda (excepte els festius) el CDMT està obert al públic gratuïtament. Els mesos
d’estiu es renoven exposicions, així, s’ultimen detalls de les que s’inauguraran a
partir de setembre. Per aquest motiu actualment, a banda de la “Sala del procés
tèxtil”, només es pot visitar la següent mostra: “Retalls d’ahir i d’avui”, centrada en
quatre apartats que fan referència a les col·leccions antigues del Centre, el
modernisme, la moda i la producció de teixits tècnics; gràcies a la col·laboració de
diverses empreses, trobareu una sèrie de mostres representatives d’algunes de les
seves aplicacions, des dels biopolímers fins als teixits de fibra de vidre per als molins
de vent (1a planta). Al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
A les 17.30 h:
Activitats del Servei d’Universitat: Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Gestió
avançada de xarxes socials”, a càrrec de Laia Morales, sòcia-directora en Hispa
Consulting Group, consultora associada a Barna Consulting i professora a Euncet
Business School (UPC). Curs, de l’11 al 15 de juliol, per aprendre a gestionar les
principals xarxes socials a nivell professional. Tindrà lloc a l’Euncet Business School
(ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 20.30 h:
Som estiu! 2016: 9è Cicle Sons del Temps: “BarrocCEM! Música barroca a l’abast de
tothom”. Concert a càrrec de professors del Departament de Música Antiga del CEM
i de músics convidats. Obres de Händel, Corelli, Couperin i Bach. Direcció a càrrec
de Nuno Mendes, violí. Tindrà lloc a l’Església de Sant Pere de la Seu d’Ègara (pl.
del Rector Homs, 1).
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A les 22 h:
Som estiu! 2016: “Refresc de Patrimoni. Terrassa ciutat d’art”. Aquesta activitat
nocturna organitzada pel Museu de Terrassa descobreix el fons local exposat a la
Casa Alegre de Sagrera i algunes de les escultures instal·lades en alguns dels
carrers cèntrics de la ciutat. Peces que permetran parlar de conceptes artístics:
tècnica, estil, composició, color, temàtica, etc. El punt de trobada serà la Casa
Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
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