Agenda

Divendres, 31 de març

AGENDA
A les 8.30 h:
La regidora d’Usos del Temps, Meritxell Lluís, assistirà a la jornada “Cap al Pacte
Nacional per a la Reforma Horària”, que tindrà lloc al Palau de la Generalitat (pl. de
Sant Jaume, 4, Barcelona).
A les 11.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, i regidor
d’Universitat, Amadeu Aguado, donarà la benvinguda als i les estudiants participants
en la Sessió Informativa sobre l’Accés a la Universitat, que anirà a càrrec de Conxita
Domínguez, de l’Oficina per a l’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de
Catalunya. La sessió té com a objectiu que els alumnes de 2n de Batxillerat i de
darrer curs de Cicles Formatius de Grau Superior de la ciutat, coneguin amb detall el
sistema universitari català, el procés de preinscripció universitària i el funcionament
de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de
l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ESEIAAT (c/ de Colom, 1 - Edifici Històric).
A les 17.30 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, participarà en l’acte d’inauguració de
l’exposició “A prop de... Louise Bourgeois”, organitzada pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa amb les Escoles Bressols Municipals La Casona,
Coloraines i Vallparadís. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la
Cultura, 5).
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A les 19 h:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al concert, dins del XXX Cicle
de Concerts del Conservatori de Terrassa de la Temporada de Música a l’Auditori
Municipal, de la Lyons Township High School Orchestra (La Grange, Illinois, USA),
dirigida per Jan Matthews, i l’Orquestra Simfònica del Conservatori de Terrassa,
dirigida per Xavier Casademunt. El concert tindrà lloc a l’Auditori Municipal (pg.
d’Ernest Lluch, 1).
A les 20.30 h:
La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla assistirà al 15è
Sopar Solidari en benefici d’Amics de FUNDASE – Bolívia, ONG que des de
Terrassa recapta els ajuts i subvencions per poder sufragar la major part dels
projectes i actuacions de FUNDASE a El Alto (Bolívia). L’acte tindrà lloc al Centre
Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Formació prelaboral a l’empresa Creixem. Formació
prelaboral de seixanta hores prèvia a la contractació de vuit persones dins del
projecte 30 Plus. Tindrà lloc a l’empresa Creixem (c/ del Nord, 105).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Taller pràctic: “Treballa el
teu projecte amb nosaltres. Sessió 1: Estudi de Mercat”. Taller pràctic on les
persones emprenedores podran treballar de forma pràctica el seu Pla de Negoci,
resoldre dubtes i generar coneixement col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla
sobre els que puguin tenir mes dificultats i, cas que ho necessitin, testar les seves
idees de manera participativa. Tindrà lloc a l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), adreçada a persones
adultes que es volen iniciar en la conversa en català. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica per a infants: “Com fer portades amb
el Writer”, a càrrec de Leandro Paredes. Activitat adreçada a infants a partir de vuit
anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Sóc un conill”. Taller familiar per a infants
d’un a tres anys acompanyats dels pares. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/
de Sant Cosme, 157).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura en francès: “Poesia”, a càrrec de Xavi
Rodríguez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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