Agenda

Divendres, 17 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat, Marc Armengol, es reunirà amb el president de RENFE, Isaías
Táboas, i amb la directora de Rodalies RENFE, Mayte Castillo, per parlar de les
necessitats de la ciutat en matèria de serveis ferroviaris. La reunió tindrà lloc a la seu
d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
Segona sessió de “TRS Fem Cinema! Primera Mostra de Cinema a les Aules”, on es
projectaran els catorze curtmetratges presentats a les categories 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO
(12-16 anys) i Batxillerat, CFGM i CFGS (majors de 16 anys). A les 12.30 h, el tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, lliurarà els
premis als curtmetratges guanyadors en aquestes categories. “TRS Fem Cinema!”
ha comptat amb la participació de 15 escoles i instituts de la ciutat i municipis veïns,
més de 400 alumnes participants i 32 curtmetratges presentats. L’acte tindrà lloc al
Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
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A les 12 h:
La regidora de LGTBIQ, Gracia García, participarà en l’acte commemoratiu del Dia
Internacional contra l’LGTBIfòbia, que tindrà lloc al Raval de Montserrat, a les 12 h.
A l’acte es llegirà un manifest, a càrrec del membre de la Taula del Pacte DASIG,
Daniel Arredondo, i la bandera irisada s’hissarà a l’Ajuntament de Terrassa. També
hi assistiran membres de la Corporació Local. L'Assemblea General de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties
mentals el 17 de maig de 1990. El Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia se celebra
en commemoració d'aquesta efemèride, amb l'objectiu de sensibilitzar la societat
contra la discriminació del col·lectiu LGTBI+. Amb aquest acte es vol donar visibilitat
a la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat per la necessitat de seguir
lluitant contra la LGBTIfòbia. Es tracta d’una jornada de sensibilització, reflexió i
denúncia de les agressions físiques, intel·lectuals i morals i les discriminacions
socials contra les persones per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de
gènere.
A les 12 h:
El regidor de Ciutadania, Adrián Sánchez, farà el lliurament de diplomes a persones
nouvingudes del Mòdul C: “Coneixement de la societat catalana i del seu marc
jurídic”, formació oferta pel Servei de Ciutadania per promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya,
amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. L’acte
tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 1416).
A les 12.30 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en l’Acte de
presentació de la Beca Dra. Silvia Sanz Victoria de recerca en Teràpia Ocupacional
que tindrà lloc a l’Aula 9 de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional
de Terrassa – EUIT (c/ de la Riba, 90). L’acte comptarà amb una benvinguda a
càrrec de la directora de l’EUIT, Montserrat Comellas, que també farà la cloenda;
amb una introducció a la figura de la Dra. Silvia Sanz Victoria a càrrec de la
coordinadora del Grau en Teràpia Ocupacional de l’EUIT, Cristina Rodríguez; i amb
la presentació de la Beca Dra. Silvia Sanz Victoria, a càrrec de la professora del
Grau en Teràpia Ocupacional de l’EUIT, Carmen Moratinos.
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A les 18 h:
La regidora Gracia García, participarà en l’acte de lliurament de diplomes Nascuts
per llegir, juntament amb la directora de la BCT Xarxa, Maria Gental, i representants
del Consorci Sanitari de Terrassa i MútuaTerrassa. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1). El projecte Nascuts per llegir va
començar a Terrassa l’octubre de 2008 amb l’objectiu principal de fomentar la lectura
entre els infants de 0 a 3 anys de la ciutat, establint un vincle afectiu entre grans i
petits al voltant del llibre. Aquest projecte es basa en el treball conjunt entre les
biblioteques i els centres d’atenció primària més propers, concretament, entre les
biblioteques Central, BD3, BD4 i BD6 i els CAPs Rambla, Sud, Oest i Nord.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: «Xerrem», grup de conversa en català, de nivell avançat.
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).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de joies naturals. Segona sessió, a càrrec de
Josep Solé. Activitat emmarcada en el cicle Parcs i biblioteques... naturalment!, un
projecte per conèixer el territori i el patrimoni natural i cultural del nostre entorn.
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 12 h:
Activa +60: Assajos oberts a l’Auditori Municipal. Obres: La suite Burlesque de
Quichotte, de G. F. Telemann, i Les inestimables cròniques del gegant Gargantua,
de J. Françaix. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “La BD2 presenta... Novetats!!!”. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller «Juguem a programar amb code.org», a càrrec de
Marc Ortiz. Code.org és una aplicació que serveix per ensenyar els coneixements
bàsics del llenguatge de programació per a videojocs. Recomanat per a infants de 6
a 10 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 17.30 h:
Acosta’t a la lectura: Xerrada - audició «El teló de l’Arc de Sant Martí, l’òpera des
d’una visió LGTBI». Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí,
183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte en anglès – Story Time: “Under the sea”,
a càrrec de Salt idiomes. Per a infants de 4 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura «Els picarols». Per a infants de 8 a 10 anys.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
El Dia Més Curt: Projecció de pel·lícules de curtmetratge “Les perles del Quebec”.
Programa dedicat a recuperar grans joies del format, enguany en mans del Bureau
du Québec à Barcelone amb una selecció programada pel festival Regard, Festival
International du Court Métrage au Seguenay. Destinat a tots els públics. Tindrà lloc a
la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 21 h:
Temporada de Música Clàssica: Concert “10è aniversari Oh!rquestra”, a càrrec de
l’orquestra d’ex-alumnes de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de
Terrassa, el Cor de Veus Blanques, dirigit per Jordi Montoliu; i Cor de Veus Mixtes,
dirigit per Miquel Garcia-Clapé. Interpretaran grans èxits del pop i rock dels últims
anys. Tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Terrassa (pg. d’Ernest Lluch, 1).
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