Agenda

Divendres, 22 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del regidor d’Esports, Dani Nart; i
de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís; visitarà el
Campus per a Persones amb Capacitats Diverses organitzat pel Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Terrassa. El consistori porta a terme aquesta iniciativa amb la
col·laboració del Club Egara, entitat que cedeix l’ús de les seves instal·lacions per a
aquesta activitat per setè any consecutiu, i de l’Obra Social “la Caixa”, que enguany
ha aportat 8.000 euros per cobrir les despeses del transport adaptat que alguns
usuaris necessiten. La visita tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egara (c/ de
Jacint Badiella, 5).
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor del Districte 5, Marc Armengol, es reunirà amb una delegació
de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sant Pere, encapçalada pel seu
president, Pere Martínez, per parlar de temes d’interès per al barri. La trobada tindrà
lloc al Casal Cívic de Sant Pere (pg. del Vint-i-dos de Juliol, 337).
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A les 22 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; participarà en la Commemoració dels Fets del 22 de juliol, en què Terrassa
va patir un atac de tropes carlines, i en el nomenament del VI Trabucaire d’Honor,
consistent en el concert “Cantem la darrera carlinada”, organitzat per l’Associació de
Trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta “Colla dels Federins”. El concert vol
recuperar una sèrie de músiques de l’època de la Tercera Carlinada i s’emmarca
dins del 9è cicle Sons del Temps, iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte
tindrà lloc al pati històric del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya –
mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
Al llarg de la nit:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del Districte 4, Amadeu
Aguado, assistirà a la Festa Major del barri de Can Palet de Vista Alegre.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, presentarà i donarà la benvinguda a les
persones assistents a les 1res Jornades de Treball Grupal i Comunitari als Serveis
Socials de Terrassa. Les Jornades tindran lloc al Centre Cívic Municipal Francesc
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 10 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà a la reunió
entre diversos ajuntaments i el Grup Promotor de la ILP Habitatge. La trobada, on
també participaran membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH),
tindrà lloc a la seu del Grup ECOS – Grup Cooperatiu (c/ de Bailén, 5, baixos,
Barcelona).
A les 21 h:
La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, assistirà al Sopar
d’Estiu del Consell Interreligiós que tindrà lloc a la seu de l’Església de Jesucrist dels
Sants dels Darrers Dies (c/ de Carmí de Castellar, 30).
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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 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 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 12 h:
Activitats de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert: Cicle Autoaprenentatge
Organitzatiu 2.0. Sessió sobre la nova llei de procediment administratiu. Tindrà lloc a
la Biblioteca Central de Terassa (pg. de les Lletres, 1).

A les 16 h:
Mostra del Coneixement d’Estiu 2016: “Controvèrsies actuals entorn de les relacions
entre alimentació i salut”, a càrrec de professorat de la Universitat de Barcelona i de
la Universitat de València, representants de l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària, i de Carolina Cucurella, veterinària d’Anafric. Tindrà lloc al Vapor
Universitari (c/ de Colom, 114), del 18 al 22 de juliol.
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A les 18 h:
Activitats dels Bucs Baumann: Cloenda del Cursos de Formació Musical dels Bucs
Baumann. Tindrà lloc al Bau House (av. de Jacquard, 1).
A les 21.30 h:
Som Estiu! 2016: “Com nos tornem”, espectacle a càrrec de Bubulina Teatre. Repàs
en clau d’humor a la història de la poesia catalana i universal. Espectacle programat
pel Servei de Cultura de l’Ajuntament amb la col·laboració del Club de la Gent Gran
de Can Palet, l’Associació de Veïns de Can Palet, i el Grup de Dones amb Iniciativa
de Can Palet. Tindrà lloc a la plaça de Can Palet.
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