Agenda

Dijous, 24 de maig

AGENDA
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb una delegació de
la Junta Directiva de l’Ateneu Terrassenc, encapçalada pel seu president, Josep
Corominas. Durant la reunió, l’entitat es presentarà a l’alcalde i li explicarà els
projectes de futur de l’Ateneu. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en l’acte de signatura del contracte
entre el Consorci Sanitari de Terrassa i l’empresa concessionària Boscos del Vallès
per al subministrament energètic a partir de la combustió de biomassa forestal
d’estella provinent dels boscos de la comarca. Seguidament a la signatura es farà
una visita a les instal·lacions de la caldera de biomassa situada en el recinte. L’acte
de signatura se celebrarà a l´Hospital de Terrassa (ctra. de Torrebonica, s/n.
Terrassa). A l’acte també assistiran Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal
del Vallès Occidental; Josep Beltran, conseller delegat de Territori de l’ens comarcal;
Eusebi Cima, president del CST i Raimon Mariné, gerent de l’empresa UTE Boscos
del Vallès. El Consell Comarcal, amb el corresponent procés de licitació, va
adjudicar la concessió del “Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal” a
l’empresa UTE Boscos del Vallès. Aquesta concessionària gestionarà el nou Centre
Logístic de Biomassa, el subministrament energètic, les dues calderes instal·lades a
l’Hospital de Terrassa i a la Universitat Autònoma de Barcelona i la venda d’estella
forestal als ajuntaments i d’altres entitats de la comarca que es donin d’alta com a
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usuàries després de l’engegada de la concessió. La mesura forma part de la
iniciativa “Boscos del Vallès”, un projecte promogut pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental i nascut el 2013 que cerca la valorització i explotació de la biomassa
forestal com a mesura de prevenció d’incendis. L’objectiu principal és reduir el risc
d’incendis forestals a través de la dinamització del mercat de compravenda de
biomassa forestal primària per a usos tèrmics. Altres beneficis són la reducció
d’emissions de CO2, la creació d’ocupació i el desenvolupament local.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, farà la benvinguda i presentació del projecte “Responsabilitat Social
Corporativa: el Repte”, impulsat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria
i Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte comptarà amb la ponència “Les
capacitats de les empreses al servei de la ciutadania”a càrrec de Xavier Marcet,
president de Lead to Change, i amb la presentació del “Repte de ciutat, com
contribuir amb la RSC de les nostres empreses a fer una ciutat millor” a càrrec de
Ricard Valls, director de l’empresa Zohar. Finalitzarà amb una sessió de treball
participativa amb les empreses seleccionades per al projecte pilot amb Xavier Marcet
i Ricard Valls i l’explicació de la metodologia de treball del projecte. L’acte tindrà lloc
a la sala d’actes de l’Ateneu Terrassenc (pg. del Vapor Gran, 39, ptge. B).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado
presentarà, juntament amb Juan Carlos Belloso, director de Future Places, els
resultats dels projectes “Estratègia, competitivitat i projecció exterior de la ciutat” i
“Estratègia d’Internacionalització de Terrassa”. L’acte tindrà lloc a la sala de premsa
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16). Aquests dos projectes
tenen el seu origen en un dels objectius establerts al Pla de Mandat 2015-2019, que
marca com a prioritat avançar en la projecció de Terrassa més enllà de millorar la
capacitat per atreure visitants. Un objectiu que passa per enfortir la capitalitat
cultural, comercial, esportiva, universitària o turística de la ciutat en un entorn cada
vegada més globalitzat. L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Relacions
Europees i Internacionals i Projecció de la ciutat té com a un dels seus objectius
principals situar Terrassa en la primera línia de sortida pel que fa a la seva imatge,
identitat, competitivitat i projecció exterior
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A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a Exolina Aldana, productora i presidenta de la
cooperativa COMULACS de Nicaragua, i Fayrin Enrique Rivera, productor becat a
través del programa de beques per a estudiants de la cooperativa. Ambdós
participaran a la xerrada “Coneixem l’experiència d’una cooperativa de fora de
Catalunya: COMULACS de Nicaragua”, que tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis). La Cooperativa Multisectorial Augusto
César Sandino (COMULACS) és una cooperativa rural situada en el municipi del
Tuma i La Dalia, departament de Matagalpa (Nicaragua), que es dedica al cultiu i
venda del cafè a través del Comerç Just. Des de fa anys, la Cooperativa està
vinculada a Alternativa3 i a l’Ajuntament de Terrassa a través de projectes de
cooperació. A més, és una de les cooperatives que participen al projecte Cafè Ciutat
proveint el cafè Nicaragua amb la cooperativa de segon grau CECOCAFEN.
A les 17 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la festa ciutadana d'inauguració del parc d'El Patufet, un espai situat a
la placeta de Miquel Utgès de Ca n'Aurell on s'han instal·lat un seguit de jocs
infantils inspirats en el popular conte infantil d'en Patufet i que contenen una vessant
lúdica, artística i de difusió de la cultura popular. Així, aquest espai portarà el nom
d'una de les publicacions catalanes amb més tirada de la història, la revista infantil
il·lustrada En Patufet de la que Aureli Capmany va ser fundador i primer director
l'any 1904. L’acte s’inscriu dins del programa d’activitats que l'Ajuntament de
Terrassa, conjuntament amb diferents entitats del Districte 4, organitza en
commemoració dels 150 anys del naixement d'Aureli Capmany, sumant-se als actes
que se celebren arreu de Catalunya per commemorar el 2018 com a Any Aureli
Capmany.
A les 17.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la IV Diada Castellera
de Primavera de la Colla Castellera Bergants del Campus de Terrassa que tindrà lloc
a la plaça del Campus. Hi participaran les colles castelleres Emboirats de la
Universitat de Vic, Llunàtics de la UPC Vilanova, Pataquers de la URV i Penjats del
Campus de Manresa.
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A les 19 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà al segon partit de la Final del play-off
de la Divisió d’Honor de waterpolo masculí que enfrontarà els equips Club Natació
Terrassa i Club Natació Atlètic-Barceloneta. El partit es disputarà al Club Natació
Terrassa (av. de l’Abat Marcet, s/n).
A les 19 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació, Adrián Sánchez, es reunirà amb una delegació
de l’ONGD Alegria Sense Fronteres que col·labora amb projectes de cooperació al
Senegal i Etiòpia que milloren la qualitat de vida de les seves poblacions. L’entitat es
presentarà al regidor i l’informarà dels seus projectes de futur. La reunió tindrà lloc a
la Sala de Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Currículum d’èxit”. En aquest espai de
coneixement es vol donar un pas més a l'hora de treballar l'eina del currículum vitae.
En aquesta tipologia de CV, s'incorpora el concepte de competència i es dona un
tractament diferent a la informació habitual. En aquesta segona sessió, tindrà lloc
una entrevista individual amb la persona que ha impartit la formació per fer els retocs
finals al currículum. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95 ).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller formatiu:
“Metodologies per treballar la teva idea amb impacte social i/o ambiental positiu”.
Tindrà lloc a la sala d’actes del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. A
càrrec de membres 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).
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A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Nascuts per llegir: “Cantem i ballem amb el Martí i la
Martina”. Destinat a infants fins a tres anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3
(c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’iniciació a l’informàtica i a internet per a infants. A
càrrec de Juan Heredia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller per a joves Millora en dibuix tècnic. A càrrec
d’Òscar Blanco. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
A les 18.30 h:
BaumannLab: Sessió #5/2018 Hack Club: Visuals amb el mòbil. A càrrec de Mekong
River Monsters i Diego Suárez (Notme). Sessió dedicada a la experimentació amb
càmeres d'smartphones per projectar en viu. S’ensenyarà a utilitzar una aplicació
mòbil per projectar les imatges gravades amb la càmera de l'smarthphone en directe.
Es jugarà amb les diverses escales d'imatges que ofereix un smartphone, un
ordinador o un projector, i s’experimentarà amb diferents formats, com ara
WhatsApp, Facebook, Skype o Instagram a l'hora de crear una història. Tindrà lloc a
la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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