Agenda

Divendres, 16 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la presidenta Sènior de Comerç
Terrassa Centre, Maria Costa; i de Montserrat Favà, cap del Departament Tèxtil de
l’Institut Terrassa; oferirà una roda de premsa de presentació de la 3a edició del
Denim Street Life, que tindrà lloc a Terrassa del 30 de setembre al 2 d’octubre. A
l’acte també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la
Ciutat, Amadeu Aguado, i representants dels establiments participants a la Fira. La
Fira Denim Street Life, organitzada per Comerç Terrassa Centre i l’Ajuntament de
Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
tornarà a convertir la ciutat, per tercer any consecutiu, en la capital del texà i de les
peces confeccionades amb aquest teixit, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del
municipi.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol; i de membres de la Corporació Local; participarà en
l’acte d’inauguració de l’escultura “La Bicicleta”, obra de l’escultor Joan Martínez
Maldonado, que s’instal·larà a la rotonda de la plaça de la Bicicleta. A l’acte,
organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, també hi participarà el president de
l’Associació BiciTerrassa Club (BiTer), José Miguel Moreno. L’Associació
BiciTerrassa Club (BiTer), ha impulsat una subscripció popular on han participat més
de 600 persones i entitats que han aportat el finançament del monument com a
homenatge a aquest vehicle amb més de 150 anys d’història. L’acte tindrà lloc a la
plaça de la Bicicleta (pg. de les Lletres / pg. del Vint-i-dos de Juliol).
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A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores,
participarà en l’acte d’inauguració de l’exposició “Lluís Jové. A contracorrent”. A
l’exposició, organitzada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament, es podrà veure una
selecció de les obres més significatives de l’artista, centrada en les accions efímeres
dels anys 70, juntament amb algunes mostres de la seva producció pictòrica
posterior i un retrat de Lluís Jové, realitzat pel seu coetani i amic, Ocaña. La mostra,
comissariada per Toni Verdaguer, de l’Associació Cultural 21 de Novembre, i Miquel
Mallafré, es podrà veure a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3) fins al 9 d’octubre.
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, assistirà a l’acte d’inauguració i visitarà la nova
seu de l’escola Salt Idiomes al carrer de Sant Francesc, 18.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, participarà en l’Acte de graduació de Grau en ADE i
Màster per a universitaris en ADE que tindrà lloc a l’Aula Magna de l’Euncet
Business School (ctra. BV-1221 de Terrassa a Talamanca, km 3).
A les 21 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, farà el Pregó de Festa Major del barri de
Vilardell. L’acte tindrà lloc a la Pista Poliesportiva Vilardell (c/ de Pamplona, 2).
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
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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 CV”. El
currículum és l'eina bàsica de recerca de feina, per això és molt important saber-li
treure partit als punts forts i organitzar les dades de manera que resulti atractiu per a
qui selecciona. 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 (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 14 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs d’Apoderament per a persones en situació de
canvi professional. Formació adreçada a conèixer les potencialitats de les persones i
que puguin definir un Pla d’Acció en el camp laboral treballant a través del Coaching,
la Programació Neurolingüística i la teràpia de Cos i Moviment. Tindrà lloc al
Campus Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1 B).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Salut i bons hàbits a la tercera edat”. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
Des de les 19 h:
Activitats del Servei de Turisme: L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de
Turisme, serà present a la Fira Modernista de Canet de Mar, que s’inaugura el dia 16
de setembre a les 19 h i s’allargarà fins al dia 18 de setembre. En aquesta novena
edició del certamen, Terrassa tindrà un estand propi en un espai destinat a les
Ciutats Modernistes que s’ubicarà a la plaça de la Universitat i on es donarà a
conèixer i promocionarà la Fira Modernista de Terrassa que se celebrarà els dies 12,
13 i 14 de maig de 2017, així com les Rutes programades en cap de setmana: “Un
tastet pel modernisme industrial”, “Fàbrica i Somnis!”, “Pinzellades Modernistes”, i
“La Masia Freixa, la joia modernista de Terrassa”, així com la resta de l'oferta
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turística industrial i Modernista de la ciutat i altres recursos turístics. Des de fa uns
anys el municipi de Canet també ha participat amb un estand a la Fira de Ciutats
Modernistes de Terrassa (Raval de Montserrat).
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