Agenda

Dimecres, 14 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; participarà en la presentació del EXIN Masters
World Cup, els quarts campionats del món de veterans, un esdeveniment que
portarà a Terrassa més de 3.000 persones de 32 països diferents, que se celebrarà
al Club Egara del 27 de juliol al 5 d’agost. A la presentació també participarà Mireia
Solsona, alcaldessa de Matadepera; Martí Lloveras, director del LOC (Comitè
Organitzador Local del Masters World Cup); Santiago Deó, president de la Federació
Espanyola de Hockey; Xavi Adell, president de la Federació Catalana de Hockey;
Glenn Patton, president de la IHMA (Associació Internacional de Masters de
Hockey); Pere Marcet, president del Club Egara; i Ferdinand Dragtstra, representant
d’EXIN, espònsor principal del Masters World Cup. L’acte, al que també assistirà la
regidora d’Esports, Eva Candela, tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egara (c/ de
Jacint Badiella, 15).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, assistirà a la inauguració de
l’estand de Terrassa a la 29a edició del Saló de l’Ensenyament, organitzada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Recinte de Montjuïc
de Fira de Barcelona (av. de la Reina Maria Cristina, s/n, Barcelona, Palau 1, estand
B 213). Des de l’any 2002 Terrassa, mitjançant el servei d’Universitat i Innovació de
l’Ajuntament, participa ininterrumpidament en aquest Saló. En aquesta edició,
l’estand de Terrassa duplica la seva extensió i se situa al costat dels estands de dos
centres ubicats a Terrassa: l’EUNCET Business School i l’Escola d’Infermeria i
Teràpia Ocupacional (EUIT) i a prop de l’estand de l’Escola Superior de Cinema i
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Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i del Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia (CITM). Per tant, en aquesta edició tot el campus estarà agrupat en un
sol espai. L’altra novetat de l’estand és que mostra centres i projectes universitaris
de Terrassa. A més de la informació general del Campus Urbà, l’Escola d’Òptica i
Optometria de Terrassa (FOOT), l’Escola Universitària del Comerç (ESCODI), el
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), el Campus de Salut de MútuaTerrassa i l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), oferiran informació i explicaran els
estudis que ofereixen. A més, els projectes Inspire de l’Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (ESEIAAT) de la Universitat
Politècnica de Catalunya i els seus i les seves estudiants mostraran i explicaran els
seus projectes i prototips.
A les 11.30 h:
La regidora de Sistemes d’Informació i Atenció Ciutadana, Gracia García, oferirà
demà dimecres una roda de premsa per presentar el programa municipal de millora
de l’atenció ciutadana “L’Ajuntament que m’agrada”. L’acte tindrà lloc a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
participarà en la presentació del catàleg i en la visita comentada a l’exposició
“Gabinet de col·leccionista”. Aquesta darrera sessió constarà de dues parts: una
visita guiada a la mostra i la presentació del catàleg en format electrònic de
l’exposició temporal del Museu de Terrassa instal·lada a la Sala del Tinellet del
Castell Cartoixa de Vallparadís. A partir d’aquesta data, el catàleg “Gabinet de
col·leccionista” es podrà descarregar gratuïtament des del web del Museu de
Terrassa. L’acte tindrà lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís (c/ de Salmerón, 17),
dins del cicle de conferències “Memòria del col·leccionisme artístic terrassenc”.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Registra’t al nostre portal”. Sessió per conèixer a
través del portal del Servei d’Ocupació, els recursos i serveis en matèria d’ocupació i
formació que s’ofereix. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “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 del
Districte 2. El taller “Jardí de contes” s'emmarca dins del projecte Terrassa, ciutat
amiga de les persones grans. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activa el +60 : Dins del cicle El llibre de la vida: Taller de records de tota una vida.
Proposta d’estimulació cognitiva per ajudar a la gent gran a recordar, de manera
natural, experiències passades amb la finalitat de potenciar la capacitat
d’autoreconeixement. A càrrec d’un monitor especialitzat. Tindrà lloc al local del Club
de la Gent Gran del Districte 4 (c/ de Blasco de Garay, 51).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller d’escacs per a infants. A càrrec de Daniel
Sebastià. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Fes una stop motion amb Stop Motion Studio!”. A
càrrec d’Àlex Macías. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “El cambio, el primer paso”. A càrrec d’Esther
García, conferenciant, escriptora i formadora. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 18 i a les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Aprenem a utilitzar el mòbil”. A càrrec d’Hugo
Ligero. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de Baumann Oficina Jove: Sessió de treball “Com crear un currículum vitae
creatiu”. A càrrec de Foment de Terrassa. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Terrassa Street Art (1a sessió)”. A la Biblioteca del
Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Contes solidaris”, a càrrec de Vivim del
Cuentu. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 19 h:
Cicles de vida, camins d’igualtat?: Emmarcat en la campanya del Dia Internacional
de les Dones, conferència: “Lo negoci de las bruxas (1602-1619)”, repàs a la història
de dinou dones acusades de bruixeria a la Terrassa de principis del segle XVII. A
càrrec de Joan Soler, director de l’Arxiu Històric de Terrassa. Tindrà lloc a l’Arxiu
Històric de Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
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