Agenda

Dimecres, 27 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; de la regidora d’Educació Elena
Dinarès; i de la regidora del Districte 5, Eva Herrero; rebrà al Saló de Plens la visita
de la Taula d’Infants i Joves del Pla del Bonaire per validar els noms triats per a dues
places del barri mitjançant un procés participatiu. El 18 de març 2015, després de 4
mesos de treball pedagògic sobre associacionisme i participació democràtica, es va
constituir una taula d’infants i joves al barri del Pla del Bonaire amb la participació
dels centres educatius Pere Viver, FATIMA i Can Roca. El resultat ha estat la
proposta de noms per a dos espais del barri: plaça del Proletariat i plaça de les
Escoles. La visita al Saló de Plens s’ha organitzat per dos motius: conèixer el màxim
òrgan participatiu i democràtic de la ciutat i rebre per part de l’alcalde, com a
president de la Comissió del Nomenclàtor, la validació simbòlica dels noms
proposats per a ambdues places. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 13 h:
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, presentarà la 24a
Setmana del Medi Ambient, que se celebrarà a Terrassa de l’1 al 7 de juny sota el
lema: “Els recursos són finits, volem una ciutat i un planeta per a tothom!”. La
Setmana del Medi Ambient commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, que es
celebra arreu del món el dia 5 de juny. El programa d’actes d’enguany inclou una
vintena d’activitats adreçades a tots els públics: teatre, cinema, tallers, jocs i titelles,
conferències, espectacles, itineraris de natura i visites. La roda de premsa, a la que
també assistirà el tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega,
tindrà lloc a la Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat,
14-16).
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A les 17 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, assistirà a l’acte de lliurament dels XV
Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat, convocats pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa i les regidories d’Ensenyament dels ajuntaments de
Matadepera i Viladecavalls, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Recursos Pedagògics. A l’acte
també hi assistiran la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Viladecavalls,
Dolors Salmerón, i la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera,
Carme Querol. Els premis s’estructuren en quatre modalitats, amb un primer premi i
un accèssit per a cada modalitat: Ciències Socials, Ciències de la Natura i la Salut,
Tecnologia i Artístic. Amb aquests premis, els ajuntaments respectius i el
Departament d’Ensenyament volen potenciar la tasca investigadora dels alumnes de
batxillerat dels centres públics i privats de les tres localitats. Es pretén premiar
l’excel·lència dels millors treballs de recerca, realitzats amb l’ajuda i tutorització d’un
professor o professora, tot promovent la seva projecció social, a través de la
publicació dels treballs premiats en forma de llibre dins una col·lecció específica de
l’Ajuntament de Terrassa. A la convocatòria d’enguany han participat 35 alumnes
amb 24 treballs procedents d’11 centres de secundària diferents. La candidatura dels
treballs als premis la fa el centre educatiu i pot presentar fins a tres treballs, un per
modalitat. L’acte tindrà lloc a la Sala Àgora del Museu Nacional de la Tècnica i la
Ciència de Catalunya – mNACTEC (rbla. d’Ègara, 270).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 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 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Curs d’Economia Social i
Cooperativa. Mòdul 3: “Interpretació de balanços i estats financers”. A càrrec de
José Javier Granados, educador social i economista, expert en Recursos Humans i
Direcció d’Equips i docent d’Aposta. Acció dins del marc del programa Terrassa
Municipi Corporatiu. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5,
passadís B, 2n pis).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Programa de consum responsable: cuina d’aprofitament.
A càrrec de Candy Rodríguez, de Creu Roja. Programa de tres xerrades per
conscienciar els usuaris de la importància de fer un consum responsable, estalvi
energètic i un bon aprofitament dels aliments. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de
Sant Cosme, 157).
A les 11 h:
Activitats del Servei d’Educació: 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).
A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
innovació: “Exportar? Sí, però bé”. Formació adreçada a empreses amb l’objectiu de
conèixer les implicacions que el procés exportador tindrà sobre l’empresa, donar les
eines per fer un pla de promoció internacional i explicar els conceptes relacionats
amb el procés exportador. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers,
5, passadís B, 2n pis).
A les 16 h:
Activitats de la BCT Xarxa: sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183) . A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil: “La carretera bona”, a càrrec de la
Fundació Mutual de Conductors juntament amb l’Equip d’Educació Viària de la
Policia Municipal de Terrassa. L’acte consta de l’explicació del conte “La carretera
bona”, de Joan Barril, seguit d’un taller on els infants podran reflexionar sobre
mobilitat i els riscos intrínsecs que comporta el trànsit en les situacions més
quotidianes. La lectura la realitzarà un monitor d’Educació Viària de la Policia
Municipal i un membre de Fundació Mutual de Conductors. Explicaran el conte a la
vegada que aniran interactuant amb els infants. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del
Germà Joaquim, 66) . A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
(TDAH)”, dins del cicle “Cerquem salut!”. Activitat a càrrec d’Àngels Ferrer, del
CSMIJ de Rubí i Castellbisbal. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: L’hora del conte. Story Time: “We’re going on a bear hunt”, de
Michael Rosen, il·lustrat per Helen Oxenbury. A càrrec de Tweed Escola d’Idiomes.
Per a infants a partir de sis anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 18.30 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Xerrada: “Treball de temporada a l’estranger i
altres alternatives”, a càrrec de La Víbria Intercultural. A Baumann Oficina Jove (av.
de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Nascuts per llegir: Un conte, un somni: “Sol i Lluna”, a càrrec de l’Escola Bressol El
Grimm. Activitat adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. A la Biblioteca Central
de Terrassa (ps. de les Lletres, 1).
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