Agenda

Divendres, 18 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, participarà en la reunió d’alcaldes i alcaldesses
dels municipis afectats per les obres de la B-40 amb el director general de
Carreteres del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho. A la reunió també hi prendran
part l’alcaldessa de Viladecavalls, Francesca Berenguer; l’alcaldessa d’Olesa de
Montserrat, Maria Pilar Puimedon; i l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro. La reunió
tindrà lloc al Ministeri de Foment (pg. de la Castellana, 67, 7a planta, Madrid). Durant
la reunió, els alcaldes i alcaldesses preguntaran al director general per l’estat de les
obres, i demanaran definició i compromís en els terminis d’execució de les mateixes.
A les 21 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a la representació, en versió escènica,
del musical “El Rei Lleó”, d’Elton John, a càrrec del Cor del Batxillerat Escènic de
l’Institut Torre del Palau, del grup vocal i solistes del Taller de Teatre Musical i del
Cor d’Ensenyament Bàsic del Conservatori de Terrassa, i de l’Orquestra del Taller
de Teatre Musical del Conservatori de Terrassa. Aquesta producció, emmarcada en
la celebració del 10è aniversari del Batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Torre del
Palau, consta d’una selecció de peces del musical i es caracteritza per l’ús de
màscares d’animals i titelles de grans dimensions per representar els diferents
personatges, elements creats pel Departament de Visual i Plàstica de l’Institut Torre
del Palau, amb la col·laboració de l’alumnat i professorat del Cicle formatiu de grau
mitjà “Estètica i Bellesa” del Departament d’Imatge Personal de l’Institut Terrassa.
Tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, assistirà
a la Jornada d’informació i debat sobre “Polítiques públiques de lloguer social i
protecció dels drets dels llogaters” organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i l’Ajuntament de Barcelona. L’acte tindrà lloc a la sala de plens de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (c/ 62, Zona Franca, Barcelona).
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez; i el regidor d’Obra Pública, Manteniment Urbà i Parcs Urbans, Jordi
Rueda, participaran en l’acte de cloenda de la Casa d’Oficis de Jardineria 2016-2017
i en la visita al nou Viver de jardineria de Mossèn Homs (Disseminat de la Torre de
Mossén Homs, 10). Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral
de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici
en un context productiu real, amb una durada de 6 mesos de formació i 6 mesos de
pràctiques.
A les 12.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, oferirà
una roda de premsa per presentar les activitats organitzades per l’Associació de
Trasplantats Hepàtics de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, al
voltant del Dia del Donant, que se celebra el proper 6 de juny. A la roda de premsa,
que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16), intervindran també el president de l’Associació de Trasplantats
Hepàtics de Catalunya, José María Martínez, i l’actor Pep Noguera, membre de la
companyia Diabéticas Aceleradas i col·laborador de l’entitat, qui portarà l’espectacle
Trans-Plantar a l’Auditori Municipal de Terrassa el proper 30 de maig
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en l’acte de presentació de la nova Papallona de Sant Pere que tindrà lloc
a la plaça de Rosa Mora.
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A les 18 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, participarà en l’acte de cloenda dels clubs
de lectura juvenil de la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157), que
comptarà amb la presència de l’escriptor terrassenc Salvador Comelles.
A les 21.30 h:
La regidora del Districte 2, Gracia García, assistirà a la sortida rociera de la
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Terrassa que sortirà de la Parròquia de
la Mare de Deú de Montserrat (c/ d’Astúries, 51) fins al Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
A les 22 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà a la sortida rociera de la
Hermandad Santa María de las Arenas Voces del Camino des de la seu l’Associació
de Veïns de les Arenes (c/ de Joan XXIII, 44-46) fins a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
Al llarg de la nit:
El regidor de Presidència, Javier García, visitarà les germandats del Rocío que faran
nit a Els Bellots (c/ de la Terra, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió “Altres portals i recursos de feina”.
Consistirà en donar a conèixer els portals d’altres serveis d’ocupació (Sant Cugat,
Rubí, Sabadell i Barcelona), Feina Activa (SOC) i Xarxa Xaloc. També es coneixeran
portals de recerca de feina: Infojobs i Indeed, i altres vies de recerca de feina:
empreses de treball temporal, patronals, agències de col·locació i autocandidatura.
Finalment, es mostrarà l’aplicació Symbaloo com a eina 2.0 per a l’organització en la
recerca de feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): “Dia i Nit Internacional
dels Museus: Joia del Museu 2018”. Dia de portes obertes, juntament amb el 19 de
maig, per gaudir de la mostra temporal De la puresa al desig i de l’exposició
semipermanent del Centre. També es veurà exposada la Joia del Museu 2018. Es
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tracta d’una creació del dissenyador terrassenc Josep Trullàs (1933-1975) que va
anomenar Mocre (contracció de mono i cremallera). Tindrà lloc al CDMT (c/ de
Salmerón, 25).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català de nivell avançat.
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 17 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura juvenil “Picarol”, a càrrec d’Isabel Pau. Aquesta
serà la festa cloenda dels clubs de lectura infantil i juvenils de la Biblioteca del
Districte 2. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La bededós presenta... Novetats!” Presentació de les
darreres novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time “Green eggs and ham”, a càrrec de Salt Idiomes. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1 ).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cursos d’iniciació a la 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).
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A les 19 i a les 21 h:
Activitats del Teatre Principal: Representació, en versió escènica, del musical “El Rei
Lleó”, d’Elton John, a càrrec del Cor del Batxillerat Escènic de l’Institut Torre del
Palau, del grup vocal i solistes del Taller de Teatre Musical i del Cor d’Ensenyament
Bàsic del Conservatori de Terrassa, i de l’Orquestra del Taller de Teatre Musical del
Conservatori de Terrassa. Aquesta producció, emmarcada en la celebració del 10è
aniversari del Batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Torre del Palau, consta d’una
selecció de peces del musical i es caracteritza per l’ús de màscares d’animals i
titelles de grans dimensions per representar els diferents personatges, elements
creats pel Departament de Visual i Plàstica de l’Institut Torre del Palau, amb la
col·laboració de l’alumnat i professorat del Cicle formatiu de grau mitjà “Estètica i
Bellesa” del Departament d’Imatge Personal de l’Institut Terrassa. Tindrà lloc al
Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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