Agenda

Dimecres, 30 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, visitarà les
parades de les cooperatives del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola instal·lades
al Mercadal de Martí l’Humà (rotonda del Mercadal a l’avinguda de Béjar). Enguany,
per sisè any consecutiu, Terrassa promou el projecte Cultura Emprenedora a
l’Escola, impulsat i coordinat per la Diputació de Barcelona. A la nostra ciutat el
projecte el gestiona el Servei d’Educació i el Servei d’Emprenedoria i Economia
Social de l’Ajuntament i compta amb el suport d’altres departaments municipals,
serveis i entitats ciutadanes. Mitjançant aquest projecte es pretén que els infants
treballin i siguin coneixedors d’actituds emprenedores que els seran útils davant de
qualsevol repte professional i personal, molt més enllà de voler aconseguir la
germinació de vocacions empresarials. Aquest curs participen alumnes de 5è de les
escoles Cultura Pràctica, Serra de l’Obac i El Vallès.
A les 11.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a l’estrena de l’obra “El malalt
imaginari”, a càrrec de la companyia de teatre de la Unitat d’Escolaritat Compartida
(UEC) de la Fundació Main. La UEC és un servei socioeducatiu que promou que
adolescents de segon cicle de la ESO puguin retornar a reemprendre els processos
d’aprenentatge i de competències bàsiques. La Fundació Main fa 20 anys que porta
a terme aquest projecte i va ser una de les impulsores en el seu inici. En el camp
socioeducatiu, i a Terrassa, fa més de 15 anys que té una Unitat d’Escolarització
Compartida (UEC) per a nois i noies de 3r i 4t d’ESO. Elabora plans de treball
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personalitzats perquè aquests joves aconsegueixen assolir les competències.
També té una unitat específica en salut mental, anomenada MAPA. La companyia
de teatre de la UEC de Terrassa estrena aquesta obra després d’un curs de
formació i preparació. L’obra es podrà veure el Centre Cívic Municipal President
Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, assistirà a la representació del monòleg “Trans-plantar a Catalunya”, a
càrrec de l’actor Pep Noguera cofundador de la companyia Diabéticas Aceleradas,
acte organitzat per l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya. L’espectacle,
que tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1), s’inscriu dins
dels actes de commemoració del Dia del Donant, que se celebra el 6 de juny, per
sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de fer-se donant.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; la
regidora d’Esports, Eva Candela; i la presidenta de l’Associació de Comerciants del
Roc Blanc, Montserrat Barberà; oferiran una roda de premsa per presenta la 1a Fira
de l’Esport de Terrassa, organitzada per l’Associació de Comerciants del Roc Blanc
amb el suports dels serveis de Comerç i Esports de l’Ajuntament de Terrassa. A la
Fira, que tindrà lloc el proper 2 de juny al carrer d’Icària del barri del Roc Blanc,
comptarà amb la participació de més d’una vintena d’entitats esportives d’arreu de la
ciutat i acollirà també una mostra de comerç. La roda de premsa tindrà lloc a la sala
d’exposicions de la Casa Soler i Palet (c/ de la Font Vella, 28).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Taller en la recerca de feina: “Portal Terrassa
Ocupació”. Sessió per conèixer els serveis que ofereix aquesta eina i que és a
l’abast de tothom. Adreçat a adults i joves. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4
(c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “Jardí de contes”: Taller de jardineria
i horticultura. L'objectiu és la creació d'un jardí amb arbres, arbustos, flors, herbes
aromàtiques, fruits silvestres i alguns productes de l'hort, al pati interior de la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Mr. Sun, here we go!”, a càrrec d’Anaid Rosas. Tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Llegir per créixer: “La meva cara”. Activitat adreçada a
infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Tabac: No cremis la teva vida”, a càrrec de
Montse Cabero i Sandra Barquero, infermeres de família i comunitària del CAP
Terrassa Nord. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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