Agenda

Dimecres, 20 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 13.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i del regidor de Cultura, Jordi
Flores; es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva de la colla castellera
Minyons de Terrassa, encapçalada pel president, Cesc Poch, i pel cap de colla,
Albert Pérez. A la reunió també hi assistirà el director de l’Oficina de l’Agència
Catalana de Turisme a l’Àsia-Pacífic, David Miró. Durant la trobada es parlarà del
viatge que la colla té previst fer a Singapur el proper mes d’octubre, emmarcada en
la Setmana Catalana de Singapur i en la Fira Turística Internacional ITB Asia
Singapur 2016. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, participarà en la rosa de premsa de presentació del
Campionat d’Espanya Juvenil Masculí de Waterpolo que es disputarà del 22 al 24 de
juliol a les instal·lacions del Club Natació Terassa. La roda de premsa tindrà lloc al
Club Natació Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
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A les 15.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat,
Amadeu Aguado, donarà la benvinguda a l’alumnat participant en l’inici del curs de
nivell avançat de la 10a Aula Automatització i Robòtica, organitzada pel Servei
d’Universitat de l’Ajuntament, conjuntament amb el Departament d’Enginyeria
Electrònica de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa (ESEIAAT). El projecte, que va néixer com a aula de robòtica i en la
tercera edició es va ampliar a l’àmbit de la automatització, té com a objectiu general
apropar als estudiants aquestes tecnologies. Enguany el nombre de centres
participants s’ha doblat respecte l’edició anterior, passant de cinc a deu, mentre que
la xifra d’alumnes ha passat de 27 a 40. L’Aula tindrà lloc a la seu de l’ESEIAAT (c/
de Colom, 1).
A les 16.30 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà a la reunió
plenària del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya que tindrà lloc
a la sala d’actes d’aquest organisme (pg. del Taulat, 266-270, 2a planta, Barcelona).
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan
consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat,
concretament, de l’elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla nacional de
l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes
necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament
el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i
consolidació.
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la Sessió
informativa sobre el pressupost municipal de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, dins
del procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal
(PAM). La sessió, a la que també assistiran els regidors i regidores de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189). En aquestes sessions, la ciutadania podrà conèixer quines
són les claus de l'acció municipal i el cicle pressupostari, donar la seva visió i
augmentar la seva corresponsabilitat en les decisions municipals.
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ALTRES ACTIVITATS
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 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: A l’estiu, la mainada al museu: “Un dia de mercat”.
Els mercats de les viles i ciutats ofereixen els millors productes als habitants. A
Terrassa, aquest mercat s'instal·lava en l'espai que avui ocupa la plaça Vella.
Coneixereu alguns personatges de l'època medieval que us explicaran com
treballaven la terra, quins animals pasturaven o engreixaven, o quines parades hi
havia al mercat. Activitat dirigida a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc al Museu de
Terrassa – Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa
(pl. de la Torre del Castell-Palau, 8).
A les 18 h:
Som Estiu! 2016: “Animàlia”. Espectacle familiar a càrrec de Plus Arts. Animàlia és
un espai de fantasia i diversió, on tota la família serà transportada a l’interior de la
selva Amazònica. Petits i grans seran grans exploradors que coneixeran els secrets
més amagats de la selva i hauran de superar diverses proves. Tindrà lloc a la plaça
de la Immaculada.
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