Agenda

Dimecres, 27 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en la Jornada sobre
Desenvolupament Urbà Sostenible “L’estratègia DUSI com a motor de transformació
de les nostres ciutats”, juntament amb l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa
Moret; l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez; l’alcalde de Mataró, David Boté;
l’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà; i l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Vanesa
González. Aquesta jornada, a la que també hi assistirà el tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, està organitzada per
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Red Innpulso de ciudades de la Ciencia y
la Innovación, amb la col·laboració del Servei d’Innovació de l’Ajuntament de
Terrassa. S’adreça a aquells Ajuntaments de la Red INNPULSO que hagin presentat
Estratègies de Desenvolupament Urbanes Sostenibles (DUSI), per reflexionar,
debatre i compartir els seus plantejaments i posicionament vinculats a les estratègies
territorials. Tindrà lloc a Cal Ninyo (c/ Major, 43, Sant Boi de Llobregat).
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la presidenta de l’Agrupació
Folklòrica Amunt i Crits i representant de la Comissió organitzadora de la Fira, Nuri
Escudé; presentarà la 14a edició de la Fira Modernista de Terrassa, que tindrà lloc el
cap de setmana del 6, 7 i 8 de maig dedicada enguany a “El món obrer”. La roda de
premsa tindrà lloc a la Societat Coral Els Amics (c/ del Pantà, 57).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 11 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, acompanyada de la presidenta de
l'Associació de Mestres Alexandre Galí, Teresa Ciurana, presentarà la primera edició
del Laboratori de Transferència Educativa 2016, LAB(Tred)16. Es tracta de la nova
acció educativa, organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament i l’Associació de
Mestres Alexandre Galí, que substitueix a la Setmana de l’Ensenyament.
LAB(Tred)16 neix de l’evolució de la Setmana de l’Ensenyament per readaptar
aquest model als nous reptes de l’ensenyament públic. L’acte tindrà lloc a la sala de
reunions del Servei d’Educació (c/ de la Rasa, 24).
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, presidirà la reunió plenària del Consell
Escolar Municipal de Terrassa, que tindrà lloc a l’Institut Investigador Blanxart (c/ de
Granada, 3). Els mitjans interessats podran prendre imatges i declaracions de la
regidora 10 minuts abans de l’inici del plenari i fins a l’inici de la sessió.
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, i regidor del Districte 5, Marc Armengol,
presentarà a les entitats del Districte 5 la proposta de Pacte per la neteja i la
recollida selectiva de residus. La presentació tindrà lloc al Centre Cívic Municipal
Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Terrassa Aposta per a l’Ocupació: Curs d’introducció al SAP. Dins del projecte
Terrassa Aposta per l’Ocupació es realitza un curs introductori al sistema de gestió
empresarial SAP amb l’objectiu que l’alumnat pugui definir un Pla d’Acció en el camp
laboral. Tindrà lloc a la seu del Centre d’Estudis d’Informàtica i Consultoria per a les
Empreses INTA (pg. de les Lletres, 10 b).
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A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
SL ó SLNE o en règim d'autònoms (només empresaris individuals, no SCP) per a
iniciar una activitat econòmica. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels
Telers, 5).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Tallers per conèixer i
emprendre en economia social. Sessió 3: “Com emprendre de manera col·lectiva”, a
càrrec del Servei d’Emprenedoria i Economia Social i la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya. Tindrà lloc a la Sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels
Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons. Grups de conversa en francès. Nivell inicial,
a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrem. Grups de conversa en català, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 10.30 h:
Activa el + 60: 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, i proporcionar nocions de
jardineria i horticultura a les persones grans participants. Es realitza amb els suport
d'un monitor i del personal de la biblioteca. Ja s'han iniciat visites programades al
jardí per part d'alumnes de diferents escoles, on la gent gran els hi expliquen contes i
els hi ensenyen els diferents productes de l'hort. El taller "Jardí de contes"
s'emmarca dins el projecte "Terrassa ciutat amiga de les persones grans". A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 11.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons. Grups de conversa en francès. Nivell
avançat, a càrrec de Montserrat Garcia. 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. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11). Pretén fomentar la lectura, tot treballant
la comprensió dels textos amb les persones vinculades al club social que pateixen
una malaltia mental. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cataloga i organitza la teva biblioteca particular amb
LibraryThing. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Conviure amb el dolor”, a càrrec d’Albert Guerrero,
psicòleg clínic, infermer de família i comunitària del CAP Nord i Ignacio Núñez,
psicòleg clínic de la Institució CIMED. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
A les 19.30 h:
Temporada de Música a l’Auditori Municipal de Terrassa: Recital de piano, amb
Elisabeth Vera. El programa comprèn un recull d’obres del compositor polonès
Frédéric Chopin i una segona part de música del segle XX amb obres de Claude
Debussy i Serguei Prokófiev. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
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