Agenda

Divendres, 15 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg de la tarda:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera,
assistiran a diversos actes programats amb motiu de les festes majors dels barris de
Can Parellada i Xúquer.
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Ciutadania i
Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, rebrà una delegació de la Fundació Goel,
encapçalada pel pastor Andreu Dionís, que li presentarà la propera edició de la
cimera internacional de lideratge en valors “The Global Leadership Summit 2016”,
organitzada a Terrassa per l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, Willow Creek
Association (WCA) i la Fundació Goel, creada per al desenvolupament dels projectes
socials de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa. Aquesta formació en temes de
lideratge és una iniciativa de la WCA, organització internacional cristiana formada
per més de 7.000 esglésies de 90 països. La cimera té lloc els dies 11 i 12 d’agost al
campus de Willow Creek, a Chicago, i s'emet en directe a més de 200 ciutats
d'Amèrica del Nord. Posteriorment, “The Global Leadership Summit” presenta les
seves conferències en diferit a més de 675 ciutats, 125 països i traduïdes a 59
idiomes. A l’Estat espanyol, la cimera tindrà lloc a dues seus: els dies 4 i 5 de
novembre a Terrassa i al mes de febrer a Dènia. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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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, encapçalada pel seu president, Jaume Ávalos, que es
presentarà a l’alcalde i li exposarà el projecte de la nova Junta, a banda de tractar
temes d’interès per al barri. La reunió tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 6, Noel
Duque, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva del Kasal Popular les
Arenes, encapçalada per la seva presidenta Mari Cruz Serrano, per conèixer els
projectes de l’entitat. La reunió tindrà lloc a la seu de l’entitat (c/ de Calaf, 46).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
La regidora del Districte 3, Rosa Maria Ribera, presidirà el sorteig públic aleatori dels
membres de la Comissió Plenària Intermunicipal de les Fonts. Aquesta Comissió,
formada per 10 persones, 5 de Terrassa i 5 de Sant Quirze del Vallès, és una de les
novetats sorgides del Conveni per a la millora en la prestació de serveis al barri de
les Fonts signat el passat mes de febrer pels consistoris de Terrassa i Sant Quirze
del Vallès. El sorteig tindrà lloc a la sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16). Una vegada efectuat el sorteig, el mes de setembre es
constituirà el plenari de la Comissió.
A les 19 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a l’acte de
celebració del 1r aniversari d’ArlliBRE “Passeig de paraules”, consistent en una ruta
de paraules i enigmes lingüístics pels carrers de la ciutat. El punt de trobada serà
l’Estació de FGC Vallparadís (av. de Jacquard). L’ArlliBRE és una proposta
d’intercanvi de llibres que aprofita els troncs dels arbres caiguts per les ventades del
desembre de 2014 a Terrassa. Gràcies a la participació dels “ArLlibrencs”,
coordinats per l’Associació Local d’Entitats per a la Inclusió de Terrassa (ALEI),
persones de diferents entitats de la ciutat es cuiden de segellar i documentar els
llibres. La ciutadania hi participa aportant i compartint llibres. Diverses entitats i
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associacions i l’Ajuntament de Terrassa participen en aquest projecte nascut del
procés Àgora Terrassa.
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Musicàtnia 2016, catalans de
cine”, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida pel concertino director
Quim Térmens. El programa del concert, dins del IV Festiva d’Estiu Seu d’Ègara, va
dedicat a compositors catalans que han estat vinculats a la música escrita per al
cinema. El concert tindrà lloc a la Seu d’Ègara (pl. del Rector Homs, 1).
A les 23 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert d’Anna Luna & Urubú, que
tindrà lloc al pati de la Nova Jazz Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24), dins del cicle
Jazz a la Fresca.
ALTRES ACTIVITATS
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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
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principals xarxes socials a nivell professional. Tindrà lloc a l’Euncet Business School
(ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 17.30 h:
Activitats del BCT Xarxa: III Cicle de Cultura Medieval. Projecció de la pel·lícula:
“Lancelot du Lac”, de Robert Bresson. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 21.30 h:
Som Estiu! 2016: “Spa Mocions”, espectacle infantil a càrrec de la Cia. Rosa Fité.
Amb la col·laboració de l’AV Grups Gibraltar – Plaça de Lluís Companys. Tindrà lloc
a la plaça d’Agustí Bartra.
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