Agenda

Dimarts, 17 d’abril

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, presidirà demà la reunió ordinària del primer
Consell Municipal de Seguretat de Terrassa de l’any 2018, en què es presentarà la
Memòria de Policia amb dades sobre Seguretat, Trànsit i Convivència; entre d’altres
temes. L’acte, que tindrà lloc a la Sala de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa
(Raval de Monserrat, 14-16), serà obert als mitjans gràfics a l’inici.
El Consell Municipal de Seguretat és un òrgan consultiu que té per finalitat
l’assessorament i l’elaboració de propostes i plans d’actuació en matèria de
seguretat ciutadana, i que aplega representants dels grups politics municipals, del
Col·legi d’Advocats, del Consell Municipal Escolar, de la Cambra de Comerç i
Indústria, del Consell de la Joventut i de la Federació d’Associacions de Veïns, a
més dels tres cossos policials i el jutge degà de Terrassa.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, assistirà a l’acte de commemoració del 30è
aniversari del Consell Comarcal del Vallès Occidental (1988-2018). L’acte tindrà lloc
a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ctra. N-150, km 15, Terrassa).
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AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Al llarg de la tarda:
La regidora de Gent Gran, Eva Candela, assistirà a les activitats al Recinte Firal (pg.
del Vint-i-dos de Juliol, 265) amb motiu del Mes de la Gent Gran 2018, que comptarà
amb l’actuació dels Coros Rocieros de Can Roca i Sueños Blancos a les 16.30 h, i
amb l’actuació, a les 17 h, dels Shows de Can Boada, Can Roca, Ca n’Aurell i les
Arenes. L’acte està organitzat per la Federació d’Associacions i Centres de Gent
Gran de Terrassa i Comarca i del Servei de la Gent Gran de l’Ajuntament de
Terrassa.
A les 18.30 h:
La regidora d’Esports, Eva Candela, presidirà la sessió de constitució del nou
Consell Municipal d’Esports de Terrassa. A la sessió, es presentarà la nova
composició del Consell, així com el seu funcionament i la seva participació en la
futura elaboració del nou Pla Director de l’Esport de Terrassa. Posteriorment a la
celebració de la sessió i com a complement de l’ordre del dia de la reunió, es
celebrarà la conferència “Esport amb Seny” a càrrec d’Emma Roca, biòloga,
Bombera professional del grup de rescat de la Generalitat de Catalunya (GRAE) i
corredora de triatlons, duatlons, maratons de muntanya així com d’altres disciplines
esportives. La sessió de constitució del Consell Municipal d’Esports i la posterior
conferència es duran a terme a la Masia Freixa (plaça de Josep Freixa i Argemí, 11)
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Smartphone i APP”. Sessió on s’intentarà conèixer
els dispositius mòbils, des del punt de vista de millorar els resultats dels processos
de recerca de feina i les principals aplicacions mòbils per trobar-ne i fer el millor
seguiment. Projectar una imatge professional, treure partit al calendari i organitzar
documents seran part dels continguts. Tindrà lloc a la sala d'actes de l’Edifici Foment
de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
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
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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).
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 la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL) i l’associació 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 la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) i l’associació 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 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grup de conversa en català. A càrrec de
membres de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i
l’associació Veu Pròpia. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
A les 16.30 h:
16è Cicle “El cinema i la mort”: Projecció de la pel·lícula “Un monstruo viene a
verme”, dirigida per Juan Antonio Bayona. 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 Baumann (av. de Jacquard, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de novel·la negra: “Les aventures de Sherlock Holmes”.
Relats d’A. C. Doyle. A càrrec de Xavier Serrahima. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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