Agenda

Dimecres 5 de setembre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la directora adjunta dels
Serveis Territorials del Vallès Occidental d’Ensenyament, Esther Rivera, farà
l’obertura institucional de la Jornada d’Inici del Curs 2018-2019, organitzada
conjuntament des del Servei d’Educació de l’Ajuntament i el Centre de Recursos
Pedagògics del Servei Educatiu Vallès Occidental II del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’acte, adreçat als centres educatius
de la ciutat, serveis educatius i serveis municipals membres de la Xarxa d’Entitats
Terrassa Educa, inclourà el lliurament de la Guia d’Activitats i Serveis Educatius
2018-2019, les eines educatives que es posen a l’abast dels centres d’ensenyament
per desenvolupar el currículum amb l’alumnat i millorar la formació del professorat.
També es lliurarà als assistents l’Auca dels 120 anys de cinema a Terrassa, editada
a iniciativa del Servei d’Educació, amb motiu de la jornada d’inici de curs per tal de
posar en relleu el reconeixement de Terrassa com a Ciutat del Cinema per la
Unesco. L’Auca s’ha elaborat amb textos del cineasta terrassenc Antoni Verdaguer i
amb il·lustracions de Jaume Rosell, membre dels Urbans Sketchers de Terrassa.
Les persones assistents també tindran l’oportunitat de fer un recorregut pel Parc
Audiovisual a les 9.15 h i, després de l’obertura institucional, participaran en una
activitat creativa al voltant del cinema i podran gaudir d’una actuació musical
inspirada en bandes sonores de pel·lícules a càrrec de Laia Camps i Joan Martínez
Colàs.
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A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, es reunirà amb l’equip directiu de l’Escola Abat
Marcet, encapçalat per la directora del centre, Júlia López. Durant la reunió, l’equip
directiu presentarà a l’alcalde les seves iniciatives que volen incorporar al centre i la
proposta de la Xarxa Petita Infància de 0-6 de Terrassa, a banda d’altres temes
d’interès per al centre. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
A les 17.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, es reunirà amb la presidenta de
l’Associació Alba, Dolors Puig, que es presentarà a l’alcalde i li explicarà els
projectes i plans de futur de l’entitat. A la reunió també assistirà la directora del
Centre de Dia i Directora Assistencial de la Unitat de Crisi de l’Associació Alba, Ester
Pérez. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, assistirà a diverses activitats i espectacles dins de la
programació del 10è Festival de Circ de Terrassa. Les activitats i espectacles tindran
lloc a l’escenari Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de Catalunya i del carrer de
l’Infant Martí.
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
A les 17.30 i les 18.45 h:
10è Festival de Circ de Terrassa: “Tastets de circ”, tallers oberts per aprendre
diferents tècniques de circ, adreçats a famílies i infants. A càrrec de l’Associació Tub
d’Assaig 7.70. Tindran lloc al carrer de l’Infant Martí.
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A les 18 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “A l’estiu, la mainada al Museu”. Taller familiar de
pintura prehistòrica per a infants de tres a sis anys. Tindrà lloc al Castell Cartoixa de
Vallparadís (c/ de Salmerón, 17).
A les 18 h:
10è Festival de Circ de Terrassa: Hora del conte de la BD4 “Històries del circ”, a
càrrec del grup Explica’m un conte, per a infants a partir de tres anys. Tindrà lloc a la
plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 19 h:
10è Festival de Circ de Terrassa: “Furieuse Tendresse”, a càrrec de la Cia. Cirque
Exalté. La funció tindrà lloc a l’escenari Xemeneia de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya.
A les 21 h:
10è Festival de Circ de Terrassa: “Flou Papagayo”, a càrrec de la companyia
Mumusic Circus. La funció tindrà lloc a l’escenari del carrer de l’Infant Martí.
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