Agenda

Dimecres, 11 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de Can Jofresa, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
AGENDA DELS REGIDORS I REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, i el tinent
d’alcalde de Serveis a les Persones, Manuel Pérez, participaran en la reunió del jurat
de la 9a edició de la Nit dels nous professionals, que tindrà lloc a la Cecot (c/ de
Sant Pau, 6). En aquesta edició, hi ha quatre categories per distingir públicament els
projectes de l’alumnat dels Cicles Formatius i dels Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI) de l’àmbit de la província de Barcelona, exceptuant la
ciutat de Barcelona. Aquest certamen està organitzat per l’Ajuntament de Terrassa i
el Consell de la Formació Professional de Terrassa, amb el suport del Consorci per
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (Copevo), la Cecot, la
Diputació de Barcelona, els Departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, els sindicats CCOO i UGT i la Cambra de Comerç de
Terrassa. El lliurament dels premis serà el 17 de juny, a les 19 h, a la Sala d’actes de
la Cecot. La reunió estarà oberta als mitjans gràfics i audiovisuals a l’inici.
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A les 12 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez; la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Eva Herrero; i la regidora del Districte 4, Josefina Soler; assistiran a l’acte
d’inauguració de l’Hort de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Ponent, fet en un
terreny de titularitat municipal annex a l’Escola dins del Programa d’Horts Urbans
“Conreant Terrassa”, impulsat pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa. L’acte tindrà lloc a l’hort situat davant de l’Escola Ponent
(c/ de Palet i Barba, 189).
A les 17 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, farà la benvinguda i la presentació de la 4a
Jornada d’aprenentatge i servei, organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament,
per intercanviar experiències i esdevenir un espai de trobada, reflexió i diàleg entre
professionals, alumnes i representants d’entitats que treballen en projectes
d’aprenentatge i servei. Des de la Xarxa d'Entitats Terrassa Educa s’està introduint
aquesta metodologia amb el treball de diferents entitats i associacions promotores
d'activitats educatives de la Guia. La Jornada comptarà amb set experiències
explicades pels seus protagonistes: família, alumnat, professorat, entitats i usuaris.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, assistirà a la
representació de teatre solidari a càrrec d’alumnes de 6è de primària de l’Escola El
Cim, dins del cicle d’activitats Primavera Solidària. Tindrà lloc a la Sala Crespi (c/
Major de Sant Pere, 59), organitzat per l’associació Amics de Fundase – Bolívia i el
Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament. La recaptació es
destinarà als projectes socioeducatius, sociosanitaris i formatius amb els que
col·labora l’ONG Amics de Fundase a la ciutat d’El Alto, Bolívia.
A les 18.30 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, recorrerà l’Itinerari per
conèixer l’Anella Verda de Terrassa: “El torrent de la Betzuca i els espais agrícoles
de la Plana”, de 6 km. Aquest itinerari forma part de la XXIII Setmana del Medi
Ambient, impulsada pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. El
lloc de sortida serà el Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (camí dels Plans de
Can Bonvilar, 40).
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ALTRES ACTIVITATS
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 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Tintincana”, activitat infantil fins als 13 anys. Organitzada
per la BD6 i l’Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. A la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 15 h:
Festa de Pallassos Sense Fronteres a l’Escola d’Educació Especial FATIMA:
Pallassos Sense Fronteres celebra la 17a festa de l’edició 2014, de les 38 previstes
al llarg de l’any, amb el patrocini de Correos. Es tracta d’un espectacle de màgia i
humor a càrrec de la Companyia de pallassos Mabsutins. Al gimnàs de l’Escola (c/
de Vacarisses, 2).
A les 16 h:
Workshop: “Big Data per al sector salut”: Hi participaran empreses referents del
sector i hospitals del territori. Workshop enfocat des d’una perspectiva estratègica
per aclarir les bases, conceptes i components que defineixen el terme Big Data i les
noves oportunitats en el camp de la salut. Organitzat pel Servei d’Innovació, Recerca
i Desenvolupament de l’Ajuntament, tindrà lloc a la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (c/
dels Telers, 5, 2a planta, Edifici Vapor Gran).
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:
Els dimecres en Els Telers: Xerrada: “Règim legal de la persona gran: aspectes
personals, patrimonials i fiscals”, a càrrec de l’advocat Alfons Catena. Activitat
organitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament. Al Complex Els
Telers (c/ de Sant Ildefons, 8).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, activitat adreçada a famílies amb infants
fins a tres anys. A càrrec de Marta Casas, Anna López, Eva Marbà, Txell Pocino i
Montse Regueira. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19.45 h:
Cloenda del curs d’Escriptura literària: A càrrec de Sílvia Alcántara i de l’associació
literària Un munt de mots. Inclourà una actuació musical dels pianistes Pol Àlvarez i
Adrià Crespo. A l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39), dins dels actes de la
Setmana de l’Ateneu.
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