Agenda

Dijous, 8 de juny
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
convocat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. La reunió tindrà lloc a la sala
de plens del Consell Comarcal (ctra. Nacional – 150, km 15). Entre els temes que es
tractaran es troba l’aprovació, si s’escau, dels acords “Per un canvi de model en la
lluita contra la pobresa i la desigualtat”; i “Vallès Circular”, per incorporar els principis
de l’economia circular de polítiques de desenvolupament econòmic, social i
ambiental. A la sessió també hi assistirà el tinent d’alcalde i vicepresident tercer del
Consell Comarcal, Amadeu Aguado.
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Maruja
Rambla, participarà en la trobada extraordinària d’alumnes de l’Aula Gran de
Terrassa amb motiu de la sessió número 900 de l’aula després de 25 anys
d’activitat. La trobada tindrà lloc al restaurant El Cultural (rbla. d’Ègara, 340).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, participarà en la
presentació pública de la Zona Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP). La
presentació servirà per parlar dels canvis de mobilitat que caldria fer en un futur a la
zona central de la ciutat per millorar la qualitat de l’aire, reduir el soroll, augmentar la
seguretat viària i fer els carrers més habitables. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 19 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, participarà en la inauguració de l’exposició
“Combinatorias”, que tanca el projecte Look up at the Sky, dins del cicle Terrassa
Comissariat. L’exposició, comissariada per Pedro Torres, compta amb publicacions
d’Erich Tabuchi, Miguel Ángel Tornero, Jaclyn Wright i obres de Haris Epaminonda &
Daniel Gustav Cramer i d’Andrés Galeano. Look Up At the Sky se centra en
projectes de fotografia mitjançant un dels seus principals mitjans de materialització:
el fotollibre. El cicle ha mostrat 23 projectes durant les cinc exposicions dutes a
terme. La inauguració tindrà lloc a l’EspaiDOS de la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
A les 20 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la recepció, organitzada pel CD Terrassa Hockey, en homenatge a
diferents equips del club pels resultats obtinguts aquesta temporada. L’acte tindrà
lloc a la seu del club a Matadepera (ctra. Terrassa a Talamanca, km 5,6).

ALTRES ACTIVITATS
A les 9:15 h:
7ena. Jornada d’aprenentatge Servei [ApS]: “Impacte de l’ApS, com a generador de
noves metodologies. L’ApS, com a factor de canvi”. Jornada d’intercanvi
d’experiències, amb un espai de trobada, reflexió i diàleg per a mestres,
professionals i representants d’entitats que utilitzen aquesta metodologia. Tindrà lloc
al Centre Cívic President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 10.30 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Espectacle: “Eco Diver”, a càrrec del Mag Selvin.
Activitat infantil adreçada a tots els nivells educatius i al públic en general. Tindrà lloc
a la plaça Vella.
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
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Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: Grups de conversa en francès. Nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Aprèn informàtica: com fer un treball escolar”, a càrrec
de Jordi Gamundi i Paco Triviño. Activitat adreçada a infants de 8 a 12 anys. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Projecció del documental “Gaia, la gran mare”.
Documental sobre l’origen, l’evolució i el futur de la Terra, amb èmfasi en els
conceptes geològics bàsics i el paper de la vida i dels humans. Amb la col·laboració
de FICMA (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient). Tindrà lloc a la la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats del CDMT: Club de lectura Fil per randa. “Somnis a mida” de Núria Pradas.
Columna, 2016. Inici de la lectura d’un nou llibre al Club de lectura Fil per randa, en
aquest cas es tracta de la novel·la “Somnis a mida”, basada en la història dels
magatzems Santa Eulàlia de Barcelona, des d’on coneixerem com vivia i com vestia
la burgesia catalana entre els anys 20 i 40. Durant aquesta sessió es comentarà la
primera meitat del llibre tot viatjant als orígens dels magatzems. Es podrà veure com
s’hi treballava, les històries i relacions que mantenien treballadors i propietaris, i els
seus secrets ocults. Tindrà lloc a la la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Rodona: O, d’oh!”. A càrrec de Cesc Serrat. Activitat per a infants
fins a tres anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Pla d’Acció Municipal 2018: Espais de construcció de propostes del Procés
Participatiu Pla d’Acció Municipal Terrassa - PAM 2018: “Com podem fer de

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Terrassa una ciutat més sostenible, amable i accessible”. Al Centre Cívic Municipal
Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
A les 18 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Xerrada: “Alimentació bioecològica i d’aprofitament”,
a càrrec de Candy Guerrero, tècnica de Creu Gran de Creu Roja. Tindrà lloc a la la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “English is fun!”. A càrrec de Judith Palacios, mestra de l’Escola
Airina. Activitat per a infants fins a tres anys. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
A les 19 h:
26a Setmana del Medi Ambient: Conferència: “Alternatives participatives de
producció d’energies renovables”, a càrrec de Josep Puig, president del Consell
Rector de Som Energia i promotor de “Viure de l’Aire del Cel”. Tindrà lloc a la Sala
Joaquim Vancells d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 86).
A les 20.30 h:
9è Cicle Sons Clàssics: La veu del cos: alliberem tensions, alliberem la veu. A càrrec
de la soprano Teresa Vert. Taller de tècnica vocal que parteix de la presa de
consciència del propi cos per anar alliberant tensions i obrir pas a què la veu surti de
manera lliure i fàcil. S’ensenyarà alguna peça relacionada amb el tema del concert
del 10 de juny, al voltant de l’impressionisme, per poder-la cantar el dia del concert.
Tindrà lloc, de l’1 al 8 de juny, al Casal de la Gent Gran de Sant Pere Nord (rbla. de
Francesc Macià, 257).
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