Agenda

Dimecres, 7 de març

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; l’hematòloga responsable del Banc de Sang i
Teixits a Terrassa, Anny Jaramillo; i el coordinador de la campanya “Els bombers
t’acompanyen a donar sang”, Xavi Casas, oferiran una roda de premsa demà
dimecres per presentar aquesta campanya, que arriba a Terrassa el proper dissabte,
10 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 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà el Plenari del Consell de la Formació
Professional de Terrassa on es presentarà l’Informe Anual del Consell de la
Formació Professional de l’any 2017 i la proposta del Pla de Treball del Consell per a
l’any 2018. Durant la reunió plenària també s’elegirà la persona a ocupar el càrrec de
vicepresidència del Consell de la Formació Professional de Terrassa a partir de les
candidatures presentades a la Comissió Permanent, i tindrà lloc la conferència
“Ciutat i orientació al llarg de la vida: tots sumem per multiplicar”, a càrrec de Carme
Martínez-Roca, professora d’orientació a la UAB i directora d’AD-INFINITUM
ocupabilitat. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 18.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, es reunirà amb una delegació de la Junta Directiva del CFCS Juan XXIII,
encapçala pel seu president, Francisco Martínez, per presentar la nova junta
directiva del club de futbol a l’alcalde i per parlar de temes d’interès per al club. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
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A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de portaveus dels Grups
Municipals; participarà en l’acte d’obertura del 37è Festival de Jazz Terrassa 2018.
L’acte comptarà amb un concert de Gabriel Amargant Trio i tindrà lloc a la Nova Jazz
Cava (ptge. de Tete Montoliu, 24).
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmica, Indústria i Ocupació, Manuel
Giménez, donarà la benvinguda a l’alumnat del curs de Desenvolupament web amb
PHP de Fundació Telefònica, juntament amb el director de Relacions Institucionals i
Coordinació Territorial a Catalunya de Fundació Telefònica, Joan Cruz. L’acte tindrà
lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en l’acte de
tancament del projecte de sensibilització amb l’emprenedoria Emprèn UPC, que
ofereix allotjament, formació i tutoria a projectes emprenedors sorgits de l'entorn
universitari, més concretament, del campus de la UPC de Terrassa. L’acte tindrà lloc
a la sala de conferències de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), Edifici TR5 (c/ de Colom, 11).
A les 13 h:
El regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, participarà en l’acte
d’inauguració del Fòrum d’Empreses organitzat per l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). La XII edició del
Fòrum d’Empreses de l’ESEIAAT, punt de trobada per interrelacionar i posar en
contacte empreses, estudiants/es, recent titulats/des i universitat, es farà a l’Escola
Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - Edifici
TR5 (c/ de Colom, 11), en horari de 10 a 17 h. Comptarà amb la participació de 117
empreses i més de 4.000 estudiants.
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A les 18 h:
El regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez, presidirà l’acte
de lliurament de premis del I Concurs de dibuixos per la Pau, dins de les activitats
del cicle Mes de la Pau, organitzat pel Servei de Solidaritat i Cooperació
Internacional en col·laboració amb la BCT Xarxa. L’acte, on es farà l’entrega dels
premis als guanyadors i guanyadores participants de la BD5, tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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).
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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè Gonzàlez. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Dia Internacional de les Dones : Dins del cicle Aula de Cinema, xerrada “Ángeles o
demonios: representaciones femeninas en la historia del cine”, a càrrec de Maria
Adell, crítica i professora a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC). Activitat dinàmica on s’intercalen fragments de pel·lícules per il·lustrar la
representació de la figura de les dones a la gran pantalla, i com ha estat tractada en
cada gènere cinematogràfic. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
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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 h:
Dia Internacional de les Dones : Visita guiada a la mostra “Amb veus de dones” de
l’Arxiu Històric de Terrassa, amb documents en què la dona ha estat protagonista a
la història de la nostra ciutat. A càrrec de Maria Josep Ariño Lacambra, tècnica del
Servei Didàctic de l’Arxiu Històric de Terrassa. Tindrà lloc a l’Arxiu Històric de
Terrassa (c/ de Baldrich, 268).
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 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Ansietat, estrès i qualitat de vida”. A càrrec
d’Albert Guerrero, infermer de família i comunitària del CAP Nord; i de Ignacio
Núñez, psicòleg clínic de la Institució CIMED. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico” - Primavera. A càrrec d’Eva Marbà, Marcela
Rubio i Isa Solsona. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les
Lletres, 1).
A les 18 i a les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Aprenem a utilitzar el mòbil. A càrrec d’Hugo Ligero.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 18.30 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Conferència: “El col·leccionisme tèxtil a Catalunya:
les col·leccions del Museu Tèxtil de Terrassa”. A càrrec de Sílvia Carbonell, doctora
en Història de l’Art i directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa. Tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera (c/ de la Font Vella, 29), dins del
cicle de conferències “Memòria del col·leccionisme artístic terrassenc”.
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