Agenda

Dijous, 20 d’abril
AGENDA
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, participarà en la inauguració dels tallers
participatius del servei d’autobusos urbans de Terrassa, procés organitzat per
l’Ajuntament i TMESA que demana la participació de la ciutadania per tal de millorar
el servei d’autobusos urbans de la ciutat. L’objectiu és que les aportacions
ciutadanes permetin afinar la diagnosi al voltant de les necessitats i els desitjos dels
usuaris del servei. Aquests tallers es presentaran demà dijous a la sala d’actes de
l’Edifici Històric de l’Escola Industrial (c/ de Colom, 1). El tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat obrirà aquesta sessió introductòria, en la que hi participaran com a
ponents Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic
(PTP), que aportarà les claus per a un disseny adequat dels serveis de transport
públic; i Isabela Velázquez, arquitecte urbanista que ha treballat en diferents
projectes de mobilitat sostenible.
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat atendrà els mitjans de comunicació que
ho desitgin a les 16.45 h.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la presentació de la Taula Rodona “Cap a l’economia circular europea”,
que tindrà lloc a la Sala d’Actes Europa del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114). A
la taula rodona, moderada pel director del Diari de Terrassa, Pedro Millán,
intervindran: Ferran Tarradella, director de la Representació de la Comissió Europea
a Barcelona; Frederic López Palau, assistent de l’europarlamentari, Francesc Gamús
i membre de la Comissió de Medi Ambient ENVI; i Arnau Queralt, director del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). A les
20 h, la regidora de Relacions Europees i Internacionals, Rosa Maria Ribera, farà la
cloenda de la jornada, organitzada pels serveis de Relacions Europees i
Internacionals i Activitats Econòmiques de l’Ajuntament de Terrassa.
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en l’acte de lliurament de premis del
VII Concurs de Narracions Curtes Josep Soler i Palet i en la presentació de l’edició
digital del llibre que conté els deu treballs seleccionats en el VII Concurs i de les
bases del VIII Concurs de Narracions Curtes Josep Soler i Palet, convocat per
l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l’Ateneu Terrassenc i el suport de
l’associació de comerç TerrassaCentre i la llibreria La Temerària. A l’acte també
participaran Josep Corominas, president de l’Ateneu Terrassenc; Maria Costa,
presidenta de TerrassaCentre; Àlvar Masllorens, propietari de la llibreria La
Temerària; i Maria Gental, directora de la BCT Xarxa. Aquest certamen vol
homenatjar la figura de Josep Soler i Palet, impulsor del primer concurs literari de
Terrassa quan era president de l’Ateneu Terrassenc i figura clau en la creació del
servei de biblioteca pública a Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu Terrassenc (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 21 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert “Joseph Haydn. Les set
últimes paraules de Crist”. El concert, organitzat amb la col·laboració d’Òmnium
Cultural, es podrà veure al Centre Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340). Aquesta
obra, escrita per Haydn en format orquestral o cambrístic, és una de les grans
músiques de referència de la Setmana Santa.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Videojocs amb
consciència”. Taller sobre l’ús adequat dels videojocs en què s’explicarà què són i
com funcionen, per a què serveixen i per a què no, i s'ensenyaran pautes i bons
hàbits per evitar els conflictes originats d’un mal ús. A càrrec de Pedro Guerrero
(Ludología BCN). L’acte s’adreça a 120 alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Montserrat
Roig. Tindrà lloc a la sala d’actes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
(pg. del Vint-i-dos de Juliol, 660).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”: grups de conversa en català. Nivell mitjà, a
càrrec de CAL i Veu Pròpia. Grups de conversa a prop teu per parlar en català amb
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fluïdesa i seguretat. Adreçat a persones que volen perfeccionar el seu català. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Nascuts per llegir: “Contes per Sant Jordi”, a càrrec de personal de la Biblioteca
Central de Terrassa. Activitat per a famílies amb infants fins a tres anys. Tindrà lloc
al Centre d’Atenció Primària – CAP Rambla (rbla. d’Ègara, 388).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 12.45 h:
Actes del Servei d’Innovació i d’Universitat: Mostra del Coneixement: “Taller de
francès”. En una sèrie de tres tallers d’una hora de durada es donarà als estudiants
de francès alguns trucs per entendre l’argot, amb el vocabulari i les variacions que el
jovent d’avui fa servir, per poder comunicar-se amb altres joves. L’acte s’adreça a 25
alumnes de 4t ESO i 10 alumes de 1r de Batxillerat de l'Institut Cavall Bernat . Tindrà
lloc a l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Celebrem Sant Jordi”, a càrrec de l’Arc de Sant Martí. Activitat
adreçada a famílies amb infants fins a tres anys, a càrrec de Teresa Jiménez,
Lourdes Pérez, Míriam Requena, Joanna Jiménez i Lídia Delgado. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18.30:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura novell, a càrrec d’Andreu Vallet. Espai per
millorar les habilitats lectores mitjançant textos adaptats. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de teatre: “Ricard III”, de Shakespeare. A càrrec
de Guillem Jordi Graells. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
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