Agenda

Dijous, 8 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, rebrà una delegació de l’Associació Torneig
Hockey Solidari, encapçalada per la seva presidenta, Carmen Mas. L’Associació
presentarà a l’alcalde el 6è Torneig Hockey Solidari i les activitats paral·leles que
l’acompanyen. El Torneig tindrà lloc el dissabte 7 de juny al Club Egara. Les entitats
beneficiàries són quatre: Gent Solidària, que treballa per pal·liar la pobresa; Esplai
La Fàbrica de Can Tusell, que desenvolupa projectes amb els nens, formant-los i
acompanyant-los per la seva entrada a la vida laboral; Creu Roja, concretament en
el seu Projecte d’acompanyament socioeducatiu a infants i joves; i T’AkollimT’Eskoltem, projecte dirigit a nens de famílies afectades per la crisi, que busca
recursos a través del cant coral per tal que els joves s’integrin socialment. La trobada
tindrà lloc a la Seu d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, clourà l’acte de presentació del nou “Bastó
Egara”, desenvolupat dins de la Càtedra d’Investigació en Retinosis Pigmentària
Bidons Egara de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. L’acte comptarà amb les
ponències: “El paper del mecenatge a la investigació biomèdica”, a càrrec de Sergi
Ferrer-Salat, president del Grup Ferrer Internacional S.A.; i “Avenços i reptes a la
investigació en retinosi pigmentària”, a càrrec d’Eduardo Fernández, professor de la
Càtedra Bidons Egara. El “Bastó Egara” té com a finalitat facilitar la mobilitat de les
persones amb problemes visuals. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna del Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.30 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, presentarà demà la campanya de foment de la
Formació Professional a la que enguany se suma l’aplicació per a telèfons mòbils
guiafpTRS, que ofereix informació sobre tots els estudis de cicles formatius que es
poden trobar a Terrassa. Durant la roda de premsa, el regidor d’Educació presentarà
també les novetats pel que fa als cicles formatius i als nous Programes de Formació
i Inserció (PFI), que substitueixen els Programes de Qualificació Inicial (PQPI’s),
alhora que informarà sobre el procés de preinscripció i matrícula que comença el dia
13. La roda de premsa tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Montserrat, 14-16).
A les 11 h:
La regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, en qualitat de vicepresidenta del
Consorci de Residus del Vallès Occidental (CRVO), inaugurarà l’exposició “Reinnova
la roba”, que mostrarà els deu vestits finalistes creats durant la Marató de Reciclatge
de Roba organitzada pel Consorci el passat 26 d’abril. Els vestits han estat fets per
estudiants i professionals del disseny a partir de material recollit als contenidors de
roba. L’exposició es podrà visitar fins al dia 15 de juny. L’acte tindrà lloc al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, presentarà els actes del Centenari de la pràctica
de l’atletisme a Terrassa, juntament amb el vicepresident de la Federació Catalana
d’Atletisme, Josep Maria Antentes. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Casa
Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
A les 20 h:
El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, assistirà
a l’acte de presentació del nou cicle formatiu de Transport i Logística impulsat per
FIAC Escola Superior de Negocis. L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes del Vapor
Universitari de Terrassa (c/ de Colom, 114).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Formació per a la innovació. “Sinergies transversals”. L’objectiu d’aquesta formació,
organitzada pel Servei d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament i
Orbital 40, és que els participant construeixin una xarxa de suport mutu per a la
consecució dels seus objectius corporatius i l’enriquiment de l’entorn. L’acte tindrà
lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, 2a planta, Edifici Vapor Gran).
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).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’iniciació i utilització de Gmail a l’ordinador i al
telèfon mòbil, a càrrec de Sara Belassfar. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
A les 17 h:
Grup de conversa en català: A càrrec del Banc del Temps de Terrassa. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’escriptura “Escriu el teu nom en una altra
llengua”, per a infants de 8 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “El Quico llegeix”, lectura de contes infantils a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de lectoescriptura “L’aventura de llegir”, per a
infants de 9 a 12 anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Llegir i escriure, un aprenentatge a compartir entre pares
i fills”, xerrada a càrrec de Marta Lindes, dins del Cicle Espai Familiar. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre “La força de l’ànima”, de Maria
Josep Pazos i Anna Vilajosana. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 19.30 h:
Temporada de música a l’Auditori Municipal: XXVII Cicle de concerts del
conservatori: concert a càrrec del Trio de guitarres camarada. A l’Auditori Municipal
de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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