Agenda

Dimarts, 20 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, farà la benvinguda institucional de l’acte de
presentació del nou portal de treball i formació de la ciutat i a la conferència “El
mercat de treball i les professions futures” a càrrec del professor Santiago Niño
Becerra, catedràtic d’Estructura Econòmica a l’Institut Químic de Sarrià de la
Universitat Ramon Llull. L’acte, al que també assistirà el tinent d’alcalde de
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Giménez, tindrà lloc a la
sala d’actes del Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 16.30 h:
Els portaveu del Govern Municipal, Amadeu Aguado, oferirà una roda de premsa per
explicar els principals punts de l’ordre del dia que s’elevaran al Ple ordinari del mes
de març de l’Ajuntament de Terrassa que tindrà lloc el dijous 22 de març. La roda de
premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16).
A les 17 h:
La regidora d’LGTBIQ, Gracia García, presidirà la sessió plenària de la Taula del
Pacte DASIG, on es presentaran els informes anuals del Pacte 2016 o 2017 amb
totes les accions dutes a terme al llarg dels darrers dos anys. L’acte tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta). La sessió
estarà oberta als mitjans gràfics i audiovisuals al seu inici.
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A les 17.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, presidirà la segona sessió del Consell Municipal d’Economia Solidària que
tindrà lloc al Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià, 189).
El Consell Municipal d'Economia Social i Solidària és l'òrgan de participació de la
ciutadania, de les entitats, les institucions i les empreses interessades en donar
suport als diferents àmbits d'economia social i solidària a Terrassa.
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
farà la benvinguda institucional de l’acte de presentació del Passaparaula sobre
Cultura Europea amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. En el marc de
l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, el Servei de Relacions Europees i
Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Català del Moviment Europeu
han organitzat un Passaparaula sobre Cultura Europea. L’activitat consistirà en un
joc Passaparaula cultural o es podran descobrir alguns dels fets culturals europeus
que compartim com a patrimoni comú, molts cops desconeguts L'objectiu és celebrar
la riquesa i diversitat del patrimoni europeu i sensibilitzar la societat sobre la història i
els valors comunitaris. L’acte comptarà amb una presentació del Passaparaula sobre
Cultura Europea a càrrec de Joaquim Millan, secretari general del Consell Català del
Moviment Europeu i amb la intervenció de Marta Marfany, dinamitzadora cultural.
L’acte tindrà lloc a l’aula 5 de l’Edifici Vapor Universitari (c/ de Colom, 114, 1a
planta).
A les 20.30 h:

El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
assistirà a la Gala dels Culturals, organitzada per la Fundació Antigues Caixes
Catalanes, amb el suport de BBVA CX. L’acte comptarà amb un espectacle creat i
dirigit per Xavier Albertí, que farà una interpretació personal de les diferents
disciplines dels premiats en les nou categories de premis culturals atorgats per la
Fundació Antigues Caixes Catalanes. La Gala reunirà responsables d’institucions i
entitats culturals, companyies, escriptors, pintors, músics, actors, i gent de la cultura
en general. Tindrà lloc al Mercat de les Flores (c/ de Lleida, 59, Barcelona).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 i a les 11.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Espectacle teatral: “Anda jaleo, jaleo”, representació
d’un projecte pedagògic-teatral, amb històries, poemes, música i cançons sobre la
2a República espanyola i la Guerra Civil, adreçat a alumnat d’ESO i Batxillerat. A
càrrec de la companyia Catorzedabril, que forma part de l’Associació Cultural del
mateix nom. Tindrà lloc al Teatre Alegría ( c/ de Gaudí, 15 ).
A les 10 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club de lectura fàcil, a càrrec de personal del Consorci
Sanitari de Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte
abans d'iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’edifici Vapor Gran (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”, espai de conversa de català inicial, adreçat a
persones adultes. A càrrec de membres de les entitats CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc
a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
intermedi. A càrrec de Fernando Baras. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6
(rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
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A les 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Bloc 4: “Instagram com a eina de
comunicació de l'empresa”. El mòdul versarà sobre com dissenyar i aplicar una
estratègia comunicativa eficaç, escollir quines eines són les més adients, d'acord al
model de negoci de l'empresa. Així mateix, s'entrarà al detall sobre com utilitzar
correctament les principals eines de xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram i
Linkedin. Tindrà lloc a l’aula 7 de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de les entitats CAL i Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller familiar: “Els tallers d’audiovisuals i narratives”, a
càrrec d’Irene Lapuente. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 17 h:
Activitats del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT): Collage de records:
Visita de pacients i famílies al CDMT. Primera sessió de l’any d’un projecte de
dinamització creativa amb usuaris de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital
Universitari Mútua de Terrassa. Els objectius d’aquest projecte són, d’una banda,
treballar les relacions interpersonals i l’estimulació creativa, mitjançant la realització
d’un taller amb materials tèxtils. I d’altra banda, es busca una presa de consciència
per part d’aquests malalts de les seves capacitats per aprendre i crear.Tindrà lloc al
CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrades per a mares i pares: “La meva
adolescència tenint TDAH”, a càrrec de Maria Carme Echevarria, psicòloga i
psicopedagoga de TDAH Vallès. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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A les 18 h:
Baumann Oficina Jove: Sessió informativa sobre els camps de voluntariat a
l’estranger. S’explicaran les diferents possibilitats per participar en projectes de
voluntariat en camps de treball a l'estranger. A càrrec de la Víbria Intercultural i el
Servei Civil Internacional de Catalunya. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de
Jacquard, 1).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs TIC: “Presentacions genials!”, a càrrec de Juan
Gemas. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Dia Mundial de la Narració Oral. “El gegant del Pi” i altres
contes, a càrrec de Vet aquí què..., grup de narradors i narradores. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66), a la Biblioteca del Districte 4 (c/
de l’Infant Martí, 183) i a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
A les 18 h:
L’hora del conte: Per a infants a partir de 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Yo fui Johnny Thunders”, de Carlos
Zanón, a càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla.
de Francesc Macià, 193).
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