Agenda

Divendres, 8 de juny

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones; Eva Candela; de la regidor de Serveis Socials,
Gracia García; i del regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián
Sánchez; participarà en l’acte d’inauguració de la nova seu i centre de distribució
social d’aliments de l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU). L’acte tindrà
lloc al local de la nova seu (c/ de Colom, 318).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, llegirà el Pregó d’inici de la Festa Major del
barri del Roc Blanc. L’acte tindrà lloc al local de l’Associació de Veïns del Roc Blanc
(pl. del Roc Blanc, 48).
A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, participarà en
l’acte de celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró de
l’advocacia, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER), que
tindrà lloc a la Masia La Tartana (Camí de la Font de la Tartana, s/n, Matadepera).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, visitarà
el taller d’estalvi energètic que s’impartirà al Casal de Gent Gran de Ca n’Aurell (c/
de Nicolau Talló, 191). El taller, organitzat per l’Oficina Municipal d'Atenció a la
Pobresa Energètica i Promoció de la Eficiència Energètica (OFIMAPE), està impartit
per personal de l’Escola d’Energia de la Fundació Gas Natural Fenosa, gràcies a un
acord entre l’Oficina i la Fundació per fer una quarantena de sessions al llarg de
l’any.
A les 11.30 h:
El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Jordi Rueda, assistirà a la Jornada de mostra i
intercanvi TERRAoasi 2 – Art i educació Lab. TERRAoasi – Art i educació Lab és un
projecte transversal organitzat entre els tres serveis que desenvolupen projectes
d’art contemporani a la ciutat a nivell municipal: Terrassa Arts Visuals (Cultura),
Escola Municipal d’Art i Disseny (Educació) i BaumannLab (Joventut). En la segona
edició de TERRAoasi, que s’ha fet durant el curs 2017 – 2018, han participat 542
alumnes. TERRAoasi és un projecte artístic que posa en relació art, educació i
territori a partir de la combinació d’escoles, creadors i barris. El seu objectiu principal
és que la comunitat educativa obtingui una experiència al voltant d’un projecte
artístic relacionat amb el context territorial, gestionat de manera transversal entre
artistes, professorat i alumnat. La jornada tindrà lloc a la Sala Muncunill (pl. Didó, 3).
A les 20 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, assistirà a l’acte de cloenda de la 61a edició
dels Jocs Esportius Escolars, organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental
Terrassa, que tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de
Francesc Macià, 189).
A les 20.45 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, assistirà al Sopar de trencament de dejú
amb motiu del Ramadà organitzat per l’Associació Catalana per l’Amistat i el Futur
(ASCAAF) que tindrà lloc a la sala de festes Palacio de Valentín (c/ de Huelva, 7).
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A les 21.45 h:
El regidor del Districte 6, Javier García, assistirà al Pregó d’inici de la Festa Major del
barri de Sant Llorenç, organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Llorenç, que
tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Processos de selecció”. Sessió per conèixer les
fases d'un procés de selecció i l'entrevista de feina. Tindrà lloc a Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
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 11 h:
27a Setmana del Medi Ambient: Visita guiada al Centre d’Atenció d’Animals
Domèstics Municipals. Punt de trobada: Estació d’Autobusos de Terrassa (ctra. de
Montcada, 2).
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17 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
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
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reduir el consum d'aigua virtual de forma diària. Destinat a infants de 8 a 12 anys.
Tindrà lloc Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Tallers d’informàtica bàsica per a infants: “Com fer els
deures amb l’ordinador?”. Adreçat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157 ).
A les 17 h:
Elixir Festival Poètic Terrassa 2018: “Elixir Caravan”. Poesia d’Arthur Cravan, amb
Fèlix Pons i Jordi Busquests. Caravana itinerant per diferents biblioteques de la
ciutat. Començarà a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 191).
A les 17.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Taller familiar “Una cuineta modernista”, per a
infants de 3 a 6 anys. Emmarcat en els actes de commemoració de l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural, 6a edició del Dia Internacional de l’Art Nouveau. Tindrà lloc a
la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: Festa de lliurament de diplomes: “En Bum i el tresor del pirata”. A
càrrec de la Companyia Homenots. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa
(ps. de les Lletres, 1 ).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Activitat infantil “Bonegimcana”, adreçada als infants de
fins a 13 anys. Gimcana que gira al voltant dels còmics d’en Bone. Els participants
hauran de visitar diversos establiments del barri de Sant Pere Nord i respondre el
qüestionari que els hi entreguin a la biblioteca. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
27a Setmana del Medi Ambient: Xerrada: “Cap a la sobirania energètica: la transició
energètica a Catalunya”, a càrrec de Ramon Sans, enginyer industrial, expert en
transició energètica i autor del model de càlcul TE21. Organitzat per Som Energia i
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Ajuntament de Terrassa. Tindrà lloc a la sala Joaquim Vancells d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals (c/ de Sant Pere, 46, 1r).
A les 21 h:
10è Cicle Sons Clàssics: “Winterreise” Viatge d’hivern de F. Schubert. Tertúlia –
concert amb projecció d’imatges al·lusives. A càrrec de Maria Teresa Vert, soprano;
Daniel Garcia, piano; i Francesc Muntada, fotògraf. Tindrà lloc al Centre Cívic
Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180).
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