Agenda

Divendres, 4 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, participarà en la presentació de
la campanya de recollida d’aliments a Terrassa: “Ajudan’s a omplir el Rebost!”, que
tindrà lloc els dies 6 i 7 de juny de manera simultània als principals supermercats de
la ciutat.
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; i del regidor d’Educació, Manuel Pérez;
visitarà les quatre parades que instal·laran al Mercat Municipal d’El Mercadal de
Martí l’Humà, les escoles Cultura Pràctica i El Vallès, dins del projecte impulsat per
la Diputació de Barcelona “Cultura Emprenedora”, amb la col·laboració del Servei
d’Educació i el Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament. A l’acte
també hi assistiran la diputada delegada d’Educació Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona, Mireia Solsona; la directora de l’Escola Cultura Pràctica,
Teresa Pérez; i la directora de l’Escola El Vallès, Carmina Rodellar. L’objectiu és que
les quatre cooperatives formades per cent alumnes de 5è de primària que han
participat al projecte “Emprendre a la meva escola” (“Imaginadors” i “El racó
artesanal” de Cultura Pràctica, i “Funny Egg Box” i “Ring Tin Vallès” d’El Vallès)
venguin els productes que han fet durant el present curs escolar. Amb la venda es
materialitza l’acció definitiva del projecte, que és la venda dels productes elaborats
en el marc de les cooperatives. El lloc de trobada serà al Mercadal de Martí l’Humà,
concretament a la rotonda de l’av. de Béjar amb la ctra. de Matadepera.
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A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Protecció Civil,
Eva Herrero, presidirà la reunió de la Comissió Local de Protecció Civil. Durant la
reunió de demà s’informarà sobre l’aplicació del Reglament de la Comissió Local de
Protecció Civil i temes relacionats. També s’oferirà informació sobre els Plans
específics que han estat tramitats per a la seva homologació a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya. Per últim, es tractarà sobre el Decret 82/2010
d’autoprotecció i l’informe de la seva aplicació per part de Protecció Civil de
l’Ajuntament de Terrassa; l’informe de gestió del Servei de Protecció Civil 2013; i el
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2014. La reunió tindrà lloc a la Sala de
Reunions de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
L’acte serà obert als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 16.30 h:
El tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals i vicepresident de la Societat
Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, Alfredo Vega, lliurarà els ingressos del
cicle “El cinema i la mort 2014” al president de l’Assemblea Local de Creu Roja,
Marià Gàllego. Aquest any, amb motiu del cicle, patrocinat integrament per la
Funerària de Terrassa, s’ha introduït la novetat que cada persona aportés un euro a
El Rebost, Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa, per contribuir amb la
tasca humanitària que porta a terme en la distribució d’aliments a aquelles famílies
que ho necessiten. La quantitat recaptada es lliurarà al president de Creu Roja
Terrassa com a entitat que gestiona El Rebost. L’acte tindrà lloc a El Rebost (c/ de
Santa Maria Mazzarel·lo, 94).
ALTRES ACTIVITATS
Del 4 a l’11 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Les capses de la memòria”, a càrrec de
l’Escola El Cim. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
Del 4 a l’17 de juny:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Què és Metges Sense Fronteres”, a càrrec de
Metges Sense Fronteres. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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A les 10 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Visita a les deixalleries municipals. Activitat
organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. Lloc de
sortida: Estació d’autobusos de Terrassa (ctra. de Montcada, 2).
A les 10 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 17 h:
Sessió de poesia: Pablo Neurda, activitat organitzada pel Servei de Promoció de la
Gent Gran de l’Ajuntament i el Club de Gent Gran del Districte 4. Al Centre Cívic
Municipal Maria Aurèlia Capmanya (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 17.15 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil: “Mary Poppins”. A càrrec de Meryem
Mohadi. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Activa el + 60: Monogràfic de literatura: “Tot un món: “Joan Vinyoli i el seu domini
màgic”, a càrrec de Jaume Aulet. Organitzat pel Servei de Promoció de la Gent Gran
de l’Ajuntament. Al Complex Els Telers (c/ de Sant Ildefons, 8).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle “Cerquem salut!”: Taller d’estiraments, a càrrec de
Minerva Herrero, infermera de família i comunitària del CAP Sant Llàtzer i Nerea
Moreno, fisoterapeuta. Activitat organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa i la
BD6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Terrassa llegeix... Josep Maria Espinàs”, a càrrec de
l’autor. La tertúlia es situa en el marc de la cloenda del Taller d’escriptura creativa de
la BD2 i la BD6, conduït per Fina Ginesta, on s'ha treballat el seu darrer llibre “Una
vida articulada”. La presentació anirà a càrrec de Fina Ginesta i l’assistència és
oberta a tothom que vulgui conèixer en Josep Maria Espinàs i la seva obra. "Una
vida articulada" reuneix una antologia de les més d'onze mil columnes publicades a
l’Avui i a El Periódico durant més de 35 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 19.15 h:
XXIII Setmana del Medi Ambient: Xerrada–col·loqui: “El contenidor taronja, un model
d’economia social sostenible”. A càrrec d’Esteve Ràfols, vicepresident de la
Cooperativa Roba Amiga, i Josep Valldeperas, catedràtic tèxtil de la UPC. Activitat
organitzada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. Al Centre
Excursionista de Terrassa (c/ de Sant Llorenç, 10).
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