Agenda

Dijous, 28 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; i del president de Creu Roja a
Terrassa, Marià Gàllego; participarà en la presentació de la 3a edició de la
campanya de recollida d’aliments a Terrassa: “Ajudan’s a omplir el Rebost!”, que
tindrà lloc els dies 5 i 6 de juny de manera simultània als principals supermercats de
la ciutat. A l’acte també hi participaran el president de Fundació Mina, Marià Galí; el
gerent de l’empresa Publitesa, Andreu León; i el director general del Diari de
Terrassa, Raúl Sanz. L’acte tindrà lloc a El Rebost, Centre de Distribució Social
d’Aliments de Terrassa (c/ de Santa Maria Mazzarel·lo, 94).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10.15 h:
La regidora de Promoció de la Gent Gran, Josefina Soler, assistirà a la inauguració
del XX Campionat de Jocs Esportius Adaptats per a Gent Gran de Terrassa que
tindrà lloc a la Sala d’Actes del Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de
Barcelona, 180). Enguany hi participaran el Centre de dia La Maurina, el Centre de
dia Ca n’Anglada, el Centre de dia Les Arenes, la Residència i Centre de dia Sant
Jordi de Les Fonts, la Llar Fundació Torres Falguera, la Llar Residencial Sant
Llàtzer, Residencial i Sociosanitari Vallparadís, la Residència Mossèn Homs, la
Residència Catalunya i la Residència Vellsolà.
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A les 12 h:
La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, presidirà l’acte de
lliurament de diplomes del curs de “Coneixement de l’entorn” adreçat a nouvinguts i
nouvingudes (persones empadronades a Terrassa en els darrers dos anys). El curs
l’organitza el Servei d’Informació i Orientació al Novingut (SIO) del Servei de
Ciutadania i Drets Civils. L’objectiu és el de facilitar eines a les persones
nouvingudes majors de 16 anys a la ciutat de Terrassa perquè puguin conèixer la
ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions
de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
La regidora d’Educació, Elena Dinarès, assistirà al lliurament de premis del 31è
Concurs Literari “Ramon Cardona”, adreçat a les persones que estudien a les
Escoles de Formació d’Adults de Terrassa. L’acte, al que també assistirà el director
de Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental, Lluís Baulenas, tindrà
lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona,
180).
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Mostra del Coneixement: Visita al Parc Audiovisual de Catalunya (ctra. BV-1274, km
1, Terrassa). Assistiran 25 alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Cavall Bernat que fan
de matèria optativa comunicació audiovisual. La visita se centrarà en l’activitat del
PAC, la indústria audiovisual, les produccions acollides al Parc i es visitarà la capella
remodelada i els platós.
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...
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“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 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club dels deures. Activity English, a càrrec de Martha Bernal.
Activitat de suport als deures en anglès a càrrec d’una persona voluntària. Per a
infants de 7 a 10 anys. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “En Quico llegeix...”. Contes per a infants, a càrrec de la
mascota de la BD4. A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Taller de lectura fàcil, a càrrec d’Andreu Vallet. A la Biblioteca
del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Activitats del BaumannLab – Laboratori de Creació Jove: Sessió al HackLab: “Com
construir un dron?”. Sessió de la comunitat oberta de persones interessades en
noves tecnologies, arts digitals i robòtica. Al BaumannLab (av. de Jacquard, 1).
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