Agenda

Dimarts, 10 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 17 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora d’Esports, Eva
Candela, es reunirà amb una delegació de l’Associació Torneig Hockey Solidari,
encapçalada per la seva presidenta, Carmen Mas. La delegació li presentarà a
l’alcalde la propera celebració del 10è Torneig Hockey Solidari en el que hi
participaran un miler d’esportistes de diferents disciplines esportives. La reunió tindrà
lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà el Plenari del Consell Escolar
Municipal del curs 2017-2018. L’acte tindrà lloc a l’Escola El Cim (c/ de Frederic
Soler, 22). L’ordre del dia inclou informació sobre la preinscripció i matrícula per al
curs 2018-19, la intervenció de representants de les diferents comissions de treball
del consell, el reglament definitiu del mateix consell i un informe de la presidència. El
Consell Escolar Municipal, creat el 1996, és un organisme de consulta i de
participació de tots els sectors afectats en la programació de l'ensenyament no
universitari a Terrassa. Entre les seves principals funcions hi ha la de facilitar la
comunicació de tota la comunitat educativa de forma periòdica i estudiar i debatre els
problemes que es puguin donar a l’àmbit educatiu per tal de posar-hi remei.
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 18 h:
El regidor del Districte 3, Jordi Rueda, assistirà a l’acte de celebració del Bibliopunt
de Can Parellada que comptarà amb l’Hora del Conte: “Contes en família”, a càrrec
de Rosa Fité. L’acte tindrà lloc a la plaça d’Ibèria.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Educació: Jornada d’Orientació de Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Programes de Formació i Inserció. Aquesta sessió s’adreça a estudiants de 4t
d’ESO i té per objectiu reforçar la tasca d’orientació que fan els centres educatius i
complementar les accions d’orientació que el Servei d’Educació municipal
desenvolupa, posant a l’abast de l’alumnat tota l’oferta de formació professional que
s’ofereix a la ciutat i altres municipis de la comarca. Des de fa quatre anys, a més de
la formació de Grau Mitjà, aquesta Jornada també informa i assessora sobre els
Programes per a la Formació i la Inserció, que s’imparteixen en diferents centres de
la ciutat. Tindrà lloc al Vapor Universitari (c/ de Colom, 114).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil, a càrrec de personal del Consorci Sanitari
de Terrassa. L'activitat pretén fomentar la lectura, tot treballant la comprensió dels
textos amb les persones vinculades al Club Social que pateixen una malaltia mental.
Atès que un dels objectius del Centre de Dia del CST és afavorir la relació dels
assistents amb i en la comunitat, aquest resta obert a totes les persones
interessades en treballar i gaudir de la lectura. 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).
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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 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català, de nivell mitjà. 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).
A les 15 h:
Activitats del Servei de Promoció Industrial: Mòdul 4: El màrqueting digital de l'ecommerce - Bloc 1: Eines de comunicació digital, disseny de pàgines web i ecommerce (CMS, Prestashop, Magento, Woo-commerce...). Aquest mòdul
aprofundeix en les tècniques de màrqueting aplicades al món digital, especialment
enfocat a aquelles empreses que pensin en obrir una botiga en línia. Així mateix,
s’aplicarà com muntar i gestionar una botiga online, amb una de les principals eines
de mercat, Wordpress.Tindrà lloc a l’Aula 7 d’Informàtica 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).
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A les 16.30 h:
16è Cicle “El cinema i la mort”: Cinema: “Captain Fantastic”, dirigida per Matt Ross.
Tindrà lloc al Cinema Catalunya (c/ de Sant Pere, 9).
A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller de recerca de feina. A càrrec de Laura Castro.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Activitats de Baumann - Oficina Jove: Sessió individualitzada de currículum vitae en
anglès. Tindrà lloc a la Casa Baumenn (Av. de Jacquard, 1).
A les 18 h:
L’hora del conte: “Tut-tururut! Contes tradicionals i d’autor”. A càrrec de Miqui
Giménez. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Cicles de vida, camins d’igualtat?: Xerrada: “Els homes davant la paternitat i la
criança. Quin paper hi vull tenir?”. A càrrec d’Aharon Fernández, psicòleg social i
psicoterapeuta. Adreçada a pares participants en els grups de preparació al part de
Mútua de Terrassa. Tindrà lloc al Centre d’Atenció Primària Rambla (rbla. d’Ègara,
386, 2a planta).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació i explicació del conte: “Les aventures d’en
Quim”. A càrrec d’Ester Vives i Montse Garcia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte
5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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