Agenda

Dijous, 7 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Capacitats Diverses
i Accessibilitat, Adrián Sánchez, es reunirà amb una delegació del Col·lectiu Prou
Barreres encapçalada pel seu president, Joan Vila. Durant la reunió es tractaran
aspectes relacionats amb l’accessibilitat universal. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, participarà en
la sessió del Plenari del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental que
tindrà lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N150, km 15, Terrassa). En l’ordre del dia de la sessió plenària està prevista
l’aprovació de l’Estratègia conjunta per a la transformació de la indústria al Vallès en
l’horitzó 2022 amb la signatura de l’acord per part de totes les entitats membres.
També s’ha previst l’aprovació del Desplegament del Pla d’Acció 2018-2019 i del
Marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per a la Indústria. Al Plenari hi
participaran les 37 entitats signants del Pacte: els 23 ajuntaments de la comarca, els
sindicats CCOO i UGT, les entitats CIESC, PIMEC, CECOT, les Cambres de
Sabadell i Terrassa, els centres universitaris UAB, UPC, UIC i ESDI, les entitats
EURECAT i LEITAT i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Els mitjans de comunicació podran accedir a les 12 h a la Sala de Plens del Consell
Comarcal per obtenir imatges. Posteriorment, a les 13.30 h es farà atenció als
mitjans.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El regidor de Qualitat Democràtica, Javier García, farà la benvinguda a les persones
participants a la 8a Jornada d’Aprenentatge i Servei (ApS), organitzada pels serveis
d’Educació i de Qualitat Democràtica de l’Ajuntament de Terrassa, la Taula Local
d’Impuls a l’ApS i el Centre de Recursos Pedagògics. La jornada tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
A les 12 h:
El Regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda Muñoz, entregarà els diplomes
corresponents a la cloenda de la quarta edició de En Trajecte. En Trajecte és un
projecte gestionat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil que vol incidir en la millora
de l’ocupabilitat subjectiva dels i les joves d’entre 16 i 20 anys que han abandonat la
seva formació acadèmica, fomentant el retorn al sistema educatiu després d'un
procés de recerca de vocació que orienta cap a la formació més adient. L’acte tindrà
lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1). En el marc d’aquesta jornada
s’intercanviaran experiències, facilitant un espai de trobada, reflexió i diàleg entre
mestres, professionals i representants d’entitats que treballen en projectes
d’Aprenentatge i Servei, que constitueixen una metodologia educativa per a infants i
joves que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol
projecte.
A les 12.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, i la regidora de Salut, Eva Candela, assistiran a la cloenda de la Jornada
Científica de celebració del 10è aniversari de Catlab, Centre Analítiques Terrassa. El
tinent d’alcalde i la regidora també faran una visita posterior a les seves
instal·lacions. La jornada tindrà lloc a la seu de Catlab - Parc Logístic de Salut (Vial
de Sant Jordi, s/n, Polígon Industrial Can Mitjans, Viladecavalls). Catlab va néixer
l’any 2008, fruit de la unió dels Laboratoris del Consorci Sanitari de Terrassa i de
MútuaTerrassa. L’any 2012 es va incorporar el Laboratori de la Fundació Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell.
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A les 19 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la xerrada “Tu com ho dius? Les respostes definitives” a càrrec de Joan
Soler, director de l’Arxiu Històric de Terrassa. La xerrada es portarà a terme amb
motiu del Dia Internacional dels Arxius i està organitzada per l’Arxiu de Terrassa i
l’Associació TerrassaCentre. D’aquesta manera, es presentaran els resultats de la
campanya “Tu com ho dius?” dedicada als mots propis del parlar de Terrassa. L’acte
tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
A les 20.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la representació de l’espectacle Essència Elixir, dins del Festival Poètic
Elixir Terrassa 2018, que tindrà lloc a l’Espai Secret del Festival.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer, a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’hi ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Elixir Festival Poètic Terrassa 2018: Activitat infantil: “Estripem”. Participació oberta
a tots els infants, que seran els performers de l’acció. Organitzat pel Centre
d’Educació Infantil l’Escoleta. Tindrà lloc als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (c/
de la Font Vella, 29).
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 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Club de lectura Fil per
randa. Primera sessió de la lectura de “La larga espera del ángels”, de l’autora
italiana Melania G. Mazzucco. Es tracta d’una autobiografia novel·lada sobre els
darrers dies de la vida de Jacomo Robusti, el Tintoretto (1518-1594), reconegut
artista venecià situat entre el Renaixement i el Barroc. Tindrà lloc al CDMT(c/ de
Salmerón, 25).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Rodona d’Oh”. Activitat destinada a infants de fins a tres anys. A
càrrec de Cesc Serrat. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
27a Setmana del Medi Ambient: Taller infantil: “La magia virtual de l’aigua”. Activitat
adreçada a infants de 8 a 12 anys. A càrrec de Biosfera. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
27a Setmana del Medi Ambient: Taula rodona: “Observatori de l’Aigua a Terrassa i
noves governances dels Bens Públics”, amb la participació de Marc Parés, director
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques; de Juan Martínez, professor de la UPC,
membre de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i de la Taula de l’Aigua
de Terrassa; i de Marc Cadevall, director de l’Àrea Territori i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. De les
Lletres, 1).
A les 19.15 h:
27a Setmana del Medi Ambient: Taller infantil: “La màgia virtual de l’aigua”. A través
d'un joc visual es demostra el poc percentatge d'aigua que tenim disponible
(repartiment d'aigua dolça, salada i potable a la Terra). Els seus objectius són el de
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comprendre la importància de l'aigua com a recurs, entendre que l'aigua constitueix
un recurs escàs, conèixer diferents consells d'estalvi d'aigua per aplicar al dia a dia,
familiaritzar-se i comprendre el concepte d'aigua virtual, i conèixer el consum d'aigua
virtual de diferents aliments i productes quotidians. També es donaran consells per
reduir el consum d'aigua virtual de forma diària. Destinat a infants de 8 a 12 anys.
Tindrà lloc Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
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