Agenda

Dimecres, 18 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i del regidor d’Empreses, Miquel Sàmper; visitarà les parades de les
escoles Cultura Pràctica i El Vallès al Mercadal de Martí l’Humà (av. de Béjar), on
vendran els productes que han elaborat durant el curs escolar. D’aquesta manera es
clourà la 4a edició del projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola”, impulsat i coordinat
per la Diputació de Barcelona i gestionat a Terrassa pel Servei d’Educació i el Servei
d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament. Mitjançant aquest projecte,
adreçat a alumnes de 5è d’Educació Primària, es pretén que els infants treballin i
coneguin competències, coneixements, destreses i actituds emprenedores que els
seran útils davant de qualsevol repte professional i personal. Aquest curs han
participat alumnes de 5è de les escoles Cultura Pràctica i El Vallès que han creat 4
cooperatives amb la finalitat d’elaborar i comercialitzar els seus productes.
A les 12.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora d’Educació, Rosa
Maria Ribera; i de la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís;
rebrà la directora de l’Escola d’Educació Especial Crespinell, Mariona Torredemer; la
directora de l’Escola Lanaspa, Núria Altet; i el director de l’Institut Montserrat Roig,
George Peter Grayling; que li presentaran el premi Ensenyament Fundació Cercle
d’Economia 2016 pel projecte col·laboratiu dels tres centres a favor de la inclusió i
en pro de la diversitat que permet conviure alumnes d’educació especial i alumnes
d’educació tradicional. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor de Serveis Socials i de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, assistirà a la
5a Jornada “El procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert. La relació
educativa”. Durant la Jornada, es plantejaran un conjunt de propostes de millora
entorn l’acció socioeducativa en medi obert i sobre com els professionals gestionen
el canvi a través de la seva intervenció diària. Les jornades estan organitzades pels
ajuntaments de Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Terrassa, Barcelona, el
Consell Comarcal del Vallès Occidental, la UAB, la UB i la Diputació de Barcelona.
Tindran lloc a l’Auditori de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A les 12.45 h:
La regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, assistirà a la inauguració de l’Hort
Escolar de l’Escola d’Educació Infantil i Primària Antoni Ubach i Soler (c/ del Dr.
Aymerich i Gilabertó, 35).
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor de Comerç i
Turisme, Amadeu Aguado, participarà en el lliurament de premis, amb motiu de la
XIV Fira Modernista, del XII Concurs d’Ambientació de Comerços i Aparadors, del V
Concurs d’Ambientació de Carrers Montse Prat, i de l’XI Concurs d’ambientació de
Bars i Restaurants. L’acte tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font
Vella, 29).
A les 17 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte de lliurament del
XVI Premis als Treball de Recerca Curs 2015-2016, adreçats a l’alumnat de
batxillerat i organitzats pel Servei Educatiu – Centre de Recursos Pedagògics del
Departament d’Ensenyament, el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i les
regidores d’Educació de Matadepera i Viladecavalls. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC
(rbla. d’Ègara, 270).
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A les 17.30 h:
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, assistirà a l’acte de
commemoració del 25è aniversari de Dones amb Iniciativa de Can Palet, que tindrà
lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor del Districte
4, Amadeu Aguado, presentaran a les entitats del Districte 4 la proposta de Pacte
per la neteja i la recollida selectiva de residus. La presentació tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany (av. d’Àngel Sallent, 55).
A les 19 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, presidirà la
constitució de la Taula Local per a les Persones Refugiades. Aquest nou espai de
participació neix amb la voluntat d’aplegar totes aquelles entitats i ciutadania a nivell
particular interessada per la situació generada pel conflicte de Síria i que ha derivat
en una de les crisis humanitàries més greus a nivell de refugiats i refugiades des de
la Segona Guerra Mundial. El nou òrgan consensuarà actuacions en favor de
l’acollida municipal al contingent de refugiats, informarà la ciutadania i promourà la
seva participació. L’acte tindrà lloc a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí,
11).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Terrassa Aposta per 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).
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Inici del curs amb Certificat de Professionalitat:
“Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials”. Al Campus Professional
Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per al canvi professional. Curs per
conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un Pla d’Acció en el
camp laboral. Al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
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 10 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Dia
Internacional dels Museus 2016. Portes obertes al CDMT. És un esdeveniment
organitzat pel Comitè Internacional dels Museus des del 1977, que té com a objectiu
conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la
societat. L’edició d’enguany està dedicada al tema Museus i Paisatges Culturals, tot
reconeixent el paper que juguen els museus en l’educació i l’enriquiment de les
cultures, els intercanvis culturals, i en la interrelació i la cooperació dels diferents
pobles del món. En aquesta edició ofereixen un matí de portes obertes per tal que
puguin recórrer lliurement les exposicions actuals així com gaudir de la “Joia del
Museu” que trobareu en una vitrina renovada de “Retalls d’ahir i d’avui”. En aquests
moments, al segon pis hi trobareu l’exposició “Tot plegat. Un retrat de la Catalunya
tèxtil recent”, a la primera planta la mostra semipermanent “Retalls d’ahir i d’avui”, i a
l’Espai Zero la mostra “Intimíssims. La roba interior modernista”. Tindrà lloc al Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
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).
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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 las 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Exposició: “Mostra de l’obra de la il·lustradora
terrassenca Anna Clariana”. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià,
193).
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 el 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).
A les 11 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Dia
Internacional dels Museus: “Coneix la Joia del Museu 2016”. Esdeveniment
organitzat pel Comitè Internacional dels Museus des del 1977, que té com a objectiu
conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la
societat. L’edició d’enguany està dedicada al tema Museus i Paisatges Culturals, tot
reconeixent el paper que juguen els museus en l’educació i l’enriquiment de les
cultures, els intercanvis culturals, i en la interrelació i la cooperació dels diferents
pobles del món. A més de visitar lliurement les exposicions del CDMT, es podrà fer
una visita guiada per tècniques del museu en la qual coneixereu a fons la “Joia del
Museu 2016”. Es tracta d’una antologia poètica japonesa del segle XIX il·lustrada
amb figures vestides amb espectaculars quimonos de seda i que porta per títol Onna
Kasen. Tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de
Salmerón, 25).
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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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT): Dia
Internacional dels Museus 2016: “Visita el Taller de Restauració”. Esdeveniment
organitzat pel Comitè Internacional dels Museus des del 1977, que té com a objectiu
conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la
societat. L’edició d’enguany està dedicada al tema Museus i Paisatges Culturals, tot
reconeixent el paper que juguen els museus en l’educació i l’enriquiment de les
cultures, els intercanvis culturals, i en la interrelació i la cooperació dels diferents
pobles del món. A partir del migdia tindreu l’ocasió de visitar el Taller de Restauració
del CDMT. Hi trobareu treballant l’equip de restauradores tèxtils amb la seva cap,
Elisabet Cerdà. Elles estaran disponibles per mostrar-vos els aspectes de la seva
feina i per respondre dubtes i comentaris que els hi vulgueu proposar. Tindrà lloc al
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (c/ de Salmerón, 25).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a Masia Freixa. A l’Oficina de Turisme
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Mamifit”, exercici per recuperar el teu cos sense deixar al teu
nadó. Adreçat a famílies amb infants d’un a tres anys. A la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Contes de la Matrioixca”, a càrrec de Mònika Klose. Activitat
adreçada a infants a partir de tres anys. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
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A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada amb motiu de l’exposició de pintura d’Eulogio
Pleguezuelos: “El somni dels més fràgils”, a càrrec d’Eulogio Pleguezuelos. Tindrà
lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 19 h:
Activitats del Museu de Terrassa: “Ègara-Terracia”, dintre del III Cicle de Cultura
medieval. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental (c/ de Baldrich, 268).
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