Agenda

Dimarts, 26 de maig

AGENDA
A les 11 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, assistirà a l’estrena de la cantata: “Les
bruixes”. Aquesta cantata, organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Terrassa, és el fruit del treball de divuit escoles de la ciutat al llarg de tot el curs. Un
total de 925 alumnes de cicle mitjà d’educació primària han après diferents cançons
que situen una història. Aquest treball s’ha realitzat sota la coordinació de les
especialistes de música dels centres. “Bruixes” té com a protagonistes en Miquel i la
Marta. Es tracta d'una parella jove que es trasllada a Llers en busca d'un lloc idíl·lic
per viure, ara que esperen una bessonada. Allà hi trobaran la senyora Magdalena,
una bona dona que els ajudarà en tot, però els farà comprendre que les bruixes mai
no han marxat del poble... “Bruixes” no és ben bé una història de bruixes... més aviat
ens parla d'allò que l'home és capaç d'imaginar i d'inventar quan no entén les coses
que passen... La part instrumental anirà a càrrec de set alumnes del Conservatori de
Terrassa i la direcció musical a càrrec de la professora del Conservatori de Terrassa,
Rosa Ribera, amb la col·laboració de la secció de teatre d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, pel que fa als personatges que suposen el fil conductor de la
cantata. L’acte tindrà lloc al Teatre Principal (pl. de Maragall, 2).
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A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, assistirà a la inauguració de l’exposició de fotos “Biblioteca Tutoritzada –
Centre Obert”. Del 26 de maig a l’1 de juny d’enguany, el Casal de Barri de
Montserrat, Torre-sana i Vilardell, acollirà la exposició de fotos que realitzen
conjuntament dos dels serveis adreçats a infància del territori que funcionen en
horari extraescolar, en concret “Biblioteca Tutoritzada de l’escola Montserrat” i
“Centre Obert de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa”. Malgrat ser serveis
clarament diferenciats, des del curs 2002-03, ambdós col·laboren conjuntament en
un dels espais a l’escola Montserrat (Biblioteca Tutoritzada), amb l’objectiu comú de
millorar l’educació dels infants i la gestió de l’ajuda entre iguals, així com la
implicació dels pares i mares d’ambdós serveis, que al llarg del curs donen suport i
realitzen sessions de lectures de contes envers els infants. L’exposició recull tant la
identitat pròpia de cadascun d’ells, com l’experiència compartida des de l’àmbit de
l’educació i l’educació social. L’acte tindrà lloc al Casal de Barri de Montserrat, Torresana i Vilardell (c/ de Salamanca, 35).
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, participarà en l’acte de cloenda del LECXIT
2015, programa d’impuls a la lectura, dissenyat per la Fundació Jaume Bofill i
promogut pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i el Servei LIC (llengua,
interculturalitat i cohesió social) del Servei Educatiu del Vallès Occidental II,
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest curs 2014-2105
el programa LECXIT ha funcionat gràcies a la implicació de 8 persones adultes i 78
alumnes dels centres de secundària Ègara, Cavall Bernat, Montserrat Roig,
Terrassa, Blanxart, Santa Eulàlia, Joaquima de Vedruna i Goya que han acompanyat
un total de 143 alumnes de 9 escoles públiques de primària: Agustí Bartra, Antoni
Ubach, Font de l'Alba, Francesc Aldea, Isaac Peral, Joan Marquès Casals, Josep
Ventalló, La Roda i Sant Llorenç. Els espais de realització del programa han estat les
escoles mateixes, la Biblioteca del Districte 2 i la Biblioteca del Districte 6. Des del
mes de gener (novembre en el cas de la BD2), i en el marc del Pla Educatiu
d’Entorn, voluntariat i alumnat s’han trobat un cop per setmana, per parelles, per tal
de realitzar activitats que fomenten l’adquisició de l’hàbit lector i el gust per llegir.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Institut Terrassa (rbla. d’Ègara, 331).
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A les 21 h:
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel
Pérez, i la regidora d’Educació, Elena Dinarès, assistirà al sopar de cloenda del Pla
de Transició al Treball (PFI-PTT) del Servei d’Educació. El programa PTT està
cofinançat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Terrassa i s’adreça a joves de 16 a 21 anys que no tenen el Graduat
en Educació Secundària Obligatòria i que volen treballar o cursar un cicle formatiu
de grau mitjà. Els Programes de Transició al Treball (PTT) són uns Programes de
Formació i Inserció (PFI) que es proposen oferir orientació i formació al col·lectiu de
joves que no han obtingut la titulació de l'ensenyament obligatori. Es tracta d'afavorir
la seva incorporació al món del treball, o bé, si s'escau, la seva continuïtat en el
sistema educatiu. L’acte tindrà lloc a la cafeteria de l’Hospital Sant Llàtzer (pl. del
Doctor Robert, 1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup de conversa en francès Bavardons (nivell
inicial), a càrrec de Montserrat Garcia. A la Biblioteca del Districte 6 (rambla de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa en català inicial. a càrrec de la
Coordinadora d’Activitats en Llengua Catalana (CAL).A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 15 h:
Formació als Puntxarxa: Curs: “Correu electrònic”, adreçat a persones que volen
iniciar-se en el món de les TIC. Al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157) . A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
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A les 17.30 h:
Nascuts per llegir: “Cantem i ballem amb el Quico”. Adreçat a famílies amb infants de
18 a 36 mesos. A càrrec de Carme Martínez i Eva Fernàndez. A la Biblioteca del
Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Projecció del documental: “Encendre una espelma”, del
cineasta iranià Maziar Bahari. Aquesta activitat forma part de la Campanya Mundial
“L’educació no és un crim”, per donar a conèixer la privació del dret a l’educació
superior als joves bahá’ís a l’Iran. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Terrassa llegeix... Sebastià Bennassar”. Tertúlia amb
l’escriptor Sebastià Bennassar. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

