Agenda

Dijous, 12 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del portaveu del Grup Municipal de
Terrassa en Comú, Xavier Matilla, oferirà demà una roda de premsa per presentar la
Comissió d'Estratègia que pretén abordar temes estratègics de la ciutat fins al final
del present mandat. Vega i Matilla exposaran el funcionament de la Comissió, els
seus objectius, els eixos de treball, així com els primers treballs que es realitzaran.
Aquesta comissió pretén encetar un procés d’anàlisi i reflexió sobre els aspectes
clau de Terrassa, amb una diagnosi de problemàtiques i reptes de futur, que
esdevingui d’utilitat en la presa de decisions per al futur de la ciutat. L’acte tindrà lloc
a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte inaugural de la 3a edició
del Laboratori de Transferència Educativa LAB(Tred)18. En l’acte també hi
participarà Teresa Ciurana, presidenta de l’Associació de Mestres Alexandre Galí;
Teresa Garcia, representant de la Comissió Organitzadora del LAB(Tred)18; Belén
Gual, directora de l’Escola Sant Llorenç del Munt; i Carme Vigués, directora de
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. El LAB(Tred)18 és un
laboratori de transferència educativa viscut presencialment en els centres on es
duen a terme pràctiques pedagògiques innovadores o d’èxit. Enguany, la Comissió
Organitzadora, fa la proposta de vincular al LAB(Tred), un vídeo d’Experiències
Educatives de gran part dels centres educatius públics de la ciutat. L’acte tindrà lloc
a la sala d’actes de la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg del dia:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, assistirà al
Seminari d’Administracions Públiques que tindrà lloc, del 12 al 15 d’abril, a les ciutats
marroquines de Tànger i Tetuan. L’estada s’emmarca en la convocatòria d’una
jornada d’avaluació del projecte “Escola per a un Treball Digne” i un seminari de les
administracions públiques tant catalanes com locals que participen en el projecte
liderat per l’entitat Sindicalistes Solidaris del sindicat UGT. El projecte consisteix en
la creació d’un centre de formació amb seu a Tetuan, que ofereix programes de
formació sobre el treball digne a persones que formen part de sindicats i moviments
socials, aportant instruments i capacitació per poder exercir la seva tasca. L’objectiu
d’aconseguir un treball digne universal està emparat per la Organització
Internacional del Treball i per la Confederació Sindical Internacional. Un altre objectiu
central és el d’aprofundir en la participació democràtica en el si de les organitzacions
sindicals i la societat civil marroquines. La delegació esta formada per representants
dels municipis d’El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Sant Boi, Sabadell,
Esplugues de Llobregat i Terrassa, així com del Consell Comarcal del Vallès Oriental
i una delegació de l’entitat Sindicalistes Solidaris. Durant aquests dies, també està
prevista una trobada institucional entre els ajuntaments de Terrassa i Tetuan.
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado;
acompanyat del director artístic de Barcelona Clàssic Concert, Joan Martínez Colàs;
i de la soprano i pedagoga musical, membre de Barcelona Clàssic Concert, Laia
Camps; oferiran una roda de premsa per presentar la 3a edició del projecte d’art
comunitari Terrassa Street Art. Aquest projecte és una coproducció entre el servei de
Cultura de l’Ajuntament i Barcelona Clàssic Concert amb el propòsit d’utilitzar l’art
com a eina d’integració i cohesió social, i fomentar la vivència artística i la
participació. Terrassa Street Art compta amb la realització de tallers als diferents
barris de la ciutat en disciplines com el cant coral, les arts escèniques, la dansa i les
arts visuals i finalitzarà amb la producció d’un espectacle participatiu que se
celebrarà el proper 20 d’abril a l’Auditori Municipal. La roda de premsa tindrà lloc a la
sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell mitjà. A
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 18 h:
Cicles de vida, camins en igualtat?: Xerrada: “Els homes davant la paternitat i la
criança. Quin paper hi vull tenir?”. A càrrec d’Aharon Fernández, psicòleg social i
psicoterapeuta. Adreçada a pares participants en els grups de preparació al part de
Mútua de Terrassa. Tindrà lloc a la sala d’educació sanitària del Centre d’Atenció
Primària Sant Llàtzer (c/ de la Riba, 62, 3a planta).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil “Enxanetes”. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: SèrieAddictes 2017-2018. “Sèries de tota la vida”. Tindrà
lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 19 h:
Terrassa llegeix...: Presentació del llibre “Les bessones de l’Eixample”, de Núria
Mundó, a càrrec de l’autora. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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