Agenda

Dimarts, 21 de gener

AGENDA
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en el Consell d’alcaldes i alcaldesses
de la comarca del Vallès Occidental que tractarà diferents propostes d’acord i farà
seguiment dels temes que es varen aprovar en la passada sessió de l’òrgan
comarcal, celebrada el 15 de juliol. Aquest és els cas del seguiment del Projecte
“Boscos del Vallès Occidental” que contempla actuacions de prevenció d’incendis
forestals i de producció d’energia de proximitat; la integració operativa dels recursos
de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i la mancomunació de serveis de petits municipis
de la comarca.
També es debatran les propostes d’acord per a la reindustrialització del Vallès
Occidental; per a la millora de la mobilitat i ús del carril Bus-VAO a l’autopista C-58 i
altres millores de trànsit; i per a la garantia de suport econòmic a les famílies en
matèria de menjadors escolars.
L’acte tindrà lloc al Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15,
Terrassa). Els mitjans de comunicació podran accedir a la reunió del Consell
d’alcaldes i alcaldesses a l’inici de la sessió, a les 13 h, per tal d’obtenir imatges. Un
cop acabada la reunió es farà l’atenció als mitjans de comunicació (aproximadament
a les 14 h).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Esports, Alfredo Vega,
rebrà a la Junta directiva de l’Agrupació Sferic Terrassa, encapçalada pel president
de la secció de bàsquet del club, Manel Casas. La reunió es farà a la seu d’Alcaldia
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
Del 21 de gener al 3 de febrer:
Exposició: Exigeix dignitat: drets econòmics, socials i culturals: L'exposició vol
denunciar per mitjà d'un recull de fotografies que milions de persones arreu del món
viuen en condicions intolerables i sense possibilitats de gaudir d'un nivell de vida
digne i adequat. La dignitat de les persones passa per una alimentació adequada,
salut, educació i treball en condicions adients. Els drets econòmics socials i culturals
també són drets humans, indivisibles i interdependents. A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 9.30 h:
Fem un volt per la ciutat: Activitat de la Guia d’Activitats i Serveis Educatius
organitzada pel Servei d’Educació amb la col·laboració de Transports Municipals
d’Egara. Alumnes de 1r i 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior de “Guia,
informació i assistència turístiques” de l’Institut Cavall Bernat acompanyaran
alumnes de 3r d’Educació Primària de l’Escola Serra de l’Obac. L’activitat es fa dins
de la metodologia d’Aprenentatge i Servei (ApS), que des del Servei d’Educació de
l’Ajuntament s’està potenciant. Aquesta activitat ApS s’inciarà davant de l’Escola
Serra de l’Obac (av. de Lacetània, 64).
A les 10 h:
Mostra del Coneixement: “Pim, Pam... Gol!!!”: Xerrada per a 55 alumnes de 4t d’ESO
de l’Institut Montserrat Roig. En aquesta conferència s'explicarà com fins i tot a
l'esport més quotidià apareix la física. La física ens permet entendre alguns dels
secrets del futbol. A l'esport hi trobem molts exemples de fenòmens que estudiem a
la física: els xocs elàstics i inelàstics, els model de vibració dels objectes en el si de
fluids o les característiques elàstiques dels objectes segons la seva estructura són
alguns exemples de l'enorme quantitat de principis que es poden mostrar amb
l'esport. A la sessió es mostren sobretot conceptes de cinemàtica i dinàmica de
forma molt participativa. A la Biblioteca de l’Institut Montserrat Roig (c/ de Cervantes,
46).
A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Bavardons: grups de conversa en francès: Nivell inicial, a càrrec de Montserrat
Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Club dels deures: Per a infants de 8 a 12 anys. A la Sala Polivalent de la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller d’iniciació a l’escriptura literària, a càrrec de l’escriptora
Sílvia Alcàntara. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Taller de lectoescriptura: Encadenament d’històries, taller per a infants de 8 a 12
anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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