Agenda

Dimecres, 11 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, juntament amb la directora de Serveis
Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental, Carme Vigués, participarà en l’acte
de lliurament dels XVIII Premis als Treball de Recerca Curs 2017-2018, organitzats
pel Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Vallès Occidental II del
Departament d’Ensenyament i el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa,
amb la col·laboració de les regidories d’Ensenyament de Matadepera i Viladecavalls.
Els Premis s’adrecen a l’alumnat de batxillerat per estimular el gust i els hàbits per la
recerca i contempla quatre modalitats, corresponents a: temàtica local, batxillerat
científic, batxillerat tecnològic i batxillerat social-humanístic-artístic L’acte comptarà
amb una benvinguda a càrrec del director del mNACTEC, Jaume Perarnau, i amb
l’assistència de la regidora d’Ensenyament de Matadepera, Carme Querol, i el
regidor d’Ensenyament de Viladecavalls, Jesús Porres. Tindrà lloc a la sala d’actes
del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya – mNACTEC (rbla.
d’Ègara, 270).
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat de la regidora de Salut, Eva
Candela, es reunirà amb una delegació de l’Associació Catalana de Dèficits
Immunitaris Primaris – ACADIP, encapçalada pel seu president Gaspar Puig. Durant
la reunió, l’entitat, que es presentarà a l’alcalde, li informarà de la futura celebració
de la VI Festa de les Immunodeficiències Primàries (IDP), que tindrà lloc el proper 29
d’abril al Parc de Vallparadís. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de
Montserrat, 14-16).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 12.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Eva Candela, farà
demà l’obertura de l’acte de constitució de la Taula Tècnica contra els
Maltractaments a la Gent Gran de Terrassa. L’acte tindrà lloc a les 12.30 h a la
Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11) i serà obert als mitjans durant la
intervenció de la tinenta d’alcalde. Aquesta taula tècnica, impulsada en el marc del
Pla Estratègic de la Gent Gran de Terrassa, treballarà en l’elaboració d’una Guia
Local per fer front als maltractaments a les persones grans. A la taula hi seran
representades entitats del tercer sector que presten serveis a la gent gran,
associacions de Gent Gran, cossos de seguretat, recursos sanitaris, i diferents
serveis i equipaments de l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya,
entre altres. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
A les 13 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor d’Universitat i Innovació, Adrián Sánchez, presentaran la segona edició dels
Premis Muncunill a la Innovació, que es lliuraran el proper 18 d’abril. Aquests premis
pretenen apropar la innovació a la ciutadania, reconèixer la tasca d’aquelles
persones, entitats, empreses o projectes que aposten per la innovació com a model
integral, així com posicionar la ciutat com una de les capitals de la innovació a
Catalunya i a la resta de l’Estat.
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 10.30 h:
Terrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans: “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 (c/ de Sant Cosme, 157). A càrrec de Sara Claramonte.
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A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”, grup de conversa en francès, de nivell
avançat. A càrrec de Mercè González. 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 2: Automation Marketing aplicat als e-commerce i llocs web. Aquest
mòdul aprofundeix en les tècniques de màrqueting aplicades al món digital,
especialment enfocades a aquelles empreses que pensin en obrir una botiga en
línia. Així mateix, s’explicarà com muntar i gestionar una botiga online, amb una de
les principals eines de mercat, Wordpress. Tindrà lloc a l’Aula 1 d’Informàtica de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 h:
Activa el +60: El llibre de la vida: Taller de records de tota una vida. Pretén ser una
proposta d’estimulació cognitiva que ajudi a la gent gran a recordar, de manera
natural, experiències passades amb la finalitat d’ajudar a potenciar la capacitat
d’autoreconeixement. Tindrà lloc al Club de la Gent Gran del Districte 4 (c/ de Blasco
de Garay, 51).
A les 17.30 h:
Activa el +60: Taller de barrets i complements modernistes. Activitat emmarcada en
el Pla d’Acció de Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, que entre altres
objectius vol potenciar la participació de les persones i entitats en activitats culturals
de la ciutat, com és, en aquest cas, la Fira Modernista. Tindrà lloc al Casal Anna
Murià del Complex Municipal Els Telers (c/ del Sant Ildefons, 8).
A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller: “Aprèn a programar amb Scratch”, a càrrec d’Àlex
Macías. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18 h:
Nascuts per llegir: Taller: “Estimulació musical”, a càrrec d’Elsa Téllez, mestra de
l’Escola Airina. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Cerquem salut!: Xerrada: “Activitat física per a un estil de vida saludable”, a càrrec
d’Albert Guerrero, psicòleg clínic i infermer de família i comunitària, i de Leonor
Fructuoso, infermera de família i comunitària, ambdós del CAP Terrassa Nord.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Terrassa Street Art: Taller infantil de música, dansa i teatre, a la Biblioteca del
Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66). En aquest projecte d’art comunitari als barris,
gratuït i obert a qualsevol infant que hi vulgui participar, es treballa en un espectacle
final que es presentarà a la ciutadania.
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